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Critério de pontuação a ser considerada na análise do currículo lattes. Obs.: Serão consideradas
somente as atividades referentes  aos últimos 5 (cinco) anos (2018 - 2022) que deverão estar
numerados sequencialmente. Os currículos que não apresentarem as atividades na sequência da
tabela abaixo não serão considerados para análise.

GRUPO I –PRODUÇÃO CIENTÍFICA (contabiliza a soma absoluta da produção)
Ordem Produção científica Pontos

01
Publicação de trabalho em periódico com Qualis A1. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

100

02
Publicação de trabalho em periódico com Qualis A2. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

90

03
Publicação de trabalho em periódico com Qualis A3. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

80

04
Publicação de trabalho em periódico com Qualis A4. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

70

05
Publicação de trabalho em periódico com Qualis B1. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

60

06
Publicação de trabalho em periódico com Qualis B2. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

50

07
Publicação de trabalho em periódico com Qualis B3. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

40

08
Publicação de trabalho em periódico com Qualis B4. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

30

09
Publicação de trabalho em periódico com Qualis C e/ou sem Qualis.
Deverão ser anexados (as) na íntegra.

20

10
Publicação de livro técnico-científico com ISBN em editora com conselho
científico e editorial

70

11

Publicação de capítulo de livro técnico-científico com ISBN em editora
com conselho científico e editorial (publicações de anais de eventos,
mesmo com ISBN, serão considerados no item Trabalho completo. Serão
considerados, no máximo, 2 capítulos na mesma obra. Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

30

13
Trabalho completo e resumo expandido, com tema técnico-científico, em
anais de eventos internacionais (máximo de 3 trabalhos). Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

10

14
Trabalho completo e resumo expandido, com tema técnico-científico, em
anais de eventos nacionais (máximo de 3 trabalhos). Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

7
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15
Trabalho completo e resumo expandido, com tema técnico-científico, em
anais de eventos locais/regionais (máximo de 3 trabalhos). Deverão ser
anexados (as) na íntegra.

3

GRUPO II – FORMAÇÃO ACADÊMICA
Especialização (carga horária mínima: 360h – aceito apenas certificado
emitido por instituição reconhecida pelo MEC)

100

GRUPO III – PRODUÇÃO TÉCNICA/CIENTÍFICA

16
Apresentação de trabalho em eventos (internac., nac., regionais e locais –
máx. 10 apresentações)

2

17
Monitoria/semestre (comprovante fornecido pelo órgão competente: Pró-
Reitoria) (máximo 10 projetos)

20

18
Iniciação Científica/Tecnológica e/ou participação em projeto/programa 
de extensão e/ou participação no PIBID por semestre (comprovante 
fornecidopelo órgão competente: Pró-Reitorias) (máximo 10 projetos)

30

GRUPO IV – ATIVIDADES PROFISSIONAIS
19 Docência na educação básica (por ano / máximo 5 semestres) 2

20
Docência no ensino superior (por semestre / máximo 5 semestres)
(máximo de 5 semestres)

2

21 Participação em bancas de TCC de graduação (máximo 5 bancas) 1

22
Participação em eventos como debatedor, conferencista, palestrante
(máximo 5 participações)

1

23
Parecerista/avaliador de trabalhos para publicação em periódicos, anais ou
apresentação em eventos acadêmicos (máximo 5 trabalhos)

1
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