
ANEXO I 
 
TABELA 1 –  Critérios adotados, e respectivas pontuações, para fins de pontuação dos candidatos no 

Processo Seletivo Interno para cadastro de reserva para possíveis Bolsas de Mestrado e 
Doutorado que sejam liberadas para o PMBqBM. 

 

ITEM 
Pontuação 

do Item 
Quantidade Pontos 

Documentos 
Comprobatórios 

GRUPO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA (será pontuada a formação de maior titulação e uma única vez) 

Especialização 
(mínimo de carga-

horária=360h) 

Na área*  20 

  

Comprovante de conclusão 
de curso Outras áreas 10 

  Aperfeiçoamento 
(mínimo de carga-

horária=180h) 

Na área*  10 

  

Comprovante de conclusão 
de curso Outras áreas 5 

  GRUPO II - PRODUÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA (Nos últimos 5 anos) 

Artigo publicado em periódico A1* 200 

  

Primeira página do artigo, na 
qual conste o periódico, 

volume e páginas ou 
comprovante de aceite. 

Artigo publicado em periódico A2* 160 

  
Artigo publicado em periódico B1* 120 

  
Artigo publicado em periódico B2* 100 

  
Artigo publicado em periódico B3* 80 

  
Artigo publicado em periódico B4* 40  

  
Artigo publicado em periódico B5* 10  

  
Artigo publicado em periódico C* 5 

  

Livro internacional na área com ISBN** 30  

  
Capa e página de 

catalogação bibliográfica 
Livro nacional na área com ISBN** 20  

  
Capítulo de livro internacional na área 

com ISBN ou ISSN** 
12  

  

Primeira página do capítulo, 
capa do livro e página de 
catalogação bibliográfica Capítulo de livro nacional na área com 

ISBN ou ISSN** 
8  

  Trabalho/Resumo publicado em anais de 
eventos internacionais  

4  

  Cópia da capa dos anais e 
cópia do resumo 

Trabalho/Resumo publicado em anais de 
em eventos nacionais 

2  

  Trabalho/Resumo publicado em anais de 
eventos regionais, estaduais ou locais 

1  

  Patentes 100 

  

Cópia do documento 

GRUPO III – ATIVIDADES ACADÊMICAS, DE PESQUISA E EXTENSÃO (Nos últimos 5 anos) 



Monitoria (em disciplina da graduação) 
3 p/ 

disciplina p/ 
semestre  

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Ensino de Graduação 

Atividades como Bolsista – Iniciação 
Científica ou Tecnológica 

5 p/ semestre  

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Pesquisa 

Participação em projetos de pesquisa 6 p/ projeto 

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Pesquisa 

Participação em projetos de extensão 5 p/ projeto 

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Extensão 

Prêmios e menções honrosas 
relacionados a atividades de Ciência e 

Tecnologia 

6 p/ 
certificado 

  

Certificado  

GRUPO IV – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (Nos últimos 5 anos) 

Ensino de graduação, pós-graduação 

10 p/ 
disciplina p/ 

semestre  

  

Declaração institucional de 

Disciplinas Ministradas 

Orientações de Monitoria 
5 p/ 

orientação 

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Ensino de Graduação 

Orientações de TCC de graduação 
5 p/ 

orientação 

  

Declaração institucional ou 
cópia de ata de defesa 

Orientação de Aluno Bolsista Iniciação 
Científica 

10 p/  
orientação 

  

Declaração institucional 
emitida pela Pró-reitoria de 

Pesquisa 

Orientação de TCC de especialização 
(Lato sensu) 

10 p/  
orientação 

  

Declaração institucional ou 
cópia de ata de defesa 

Participação em bancas de TCC de 
graduação ou especialização 

3 p/ 
participação 

  

Declaração institucional ou 
cópia de ata de defesa 

GRUPO V - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

Como palestrante 2 

  

Certificado de participação 
como palestrante 

Participante como ouvinte em eventos 
nacionais ou internacionais 

1  

  
Certificado de participação 

como ouvinte Participante como ouvinte em eventos 
locais ou regionais 

0,5  

  Participação na comissão organizadora 
de eventos científicos 

1  

  

Certificado de organização 

GRUPO VI – TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NO CURSO SEM BOLSA:  

de 1 a 4 meses  / 

- 
 

- 
de 5 a 8 meses 4 

 de 9 a 12 meses 6 

 de 13 a 16 meses 8 

 



de 17 a 20 meses 10 

 de 21 a 24 meses 12 

 de 25 a 28 meses 14 

 de 29 a 32 meses 16 

 de 33 a 36 meses 18 

 acima de 37 meses 20 

 GRUPO VII – TEMPO DE VINCULAÇÃO AO PMBqBM:  

de 1 a 4 meses  2 

- 

 

- 

de 5 a 8 meses 4 

 de 9 a 12 meses 6 

 de 13 a 16 meses 8 

 de 17 a 20 meses 10 

 de 21 a 24 meses 12 

 de 25 a 28 meses 14 

 de 29 a 32 meses 16 

 de 33 a 36 meses 18 

 acima de 37 meses 20 

   TOTAL   

 
*Ciências Biológicas II (Tabela de Avaliação CAPES) 
**Ciências Biológicas II (Classificação baseada na Tabela de Avaliação CAPES) 
 

Obs1: A pontuação total obtida pelo candidato será dada pela somatória simples dos pontos obtidos pelo 
candidato em todas as categorias consideradas na tabela. 


