
 

 

ANEXO I 

Ficha de Pontuação Dos Indicadores de Produção Científica 

 

Candidato (a): _____________________________________________________________________ 

 

 
 

Assinatura do (a) candidato (a): ______________________________________________ 

Data: ________________________ 

Comissão: ________________________________________________________________________ 

 INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Tempo de Análise:  2018-2019-2020-2021 
Qtd Peso Total 

1 Artigos publicados ou aceitos (aceitação comprovada) 

1.1 Indexado com conceito A1 e A2 (QUALIS)  x 3,50  

 Indexado com conceito A3 e A4 (QUALIS)  x 2,00  

1.2 Indexado com conceito B1 e B2 (QUALIS)  x 1,50  

1.3 Indexado com conceito B3 e B4 (QUALIS)  x 1,00  

2 Participação em eventos científicos (máximo 5 do item 2.1 a 2.5) 

2.1 Trabalho completo publicado em anais de evento  x 0,50  

2.2 Resumo expandido publicado em anais de evento  x 0,30  

2.3 Resumo simples publicado em anais de evento  x 0,10  

2.4 Apresentação oral de trabalho em evento  x 0,10  

2.5 Apresentação de pôster em evento  x 0,05  

 Como ouvinte, sem apresentação de trabalho (presencial ou online)  x 0,01  

3 Patente registrada de produtos ou processos de registro junto ao INPI  x 2,00  

4 Produção Técnica (palestra, relatório técnico-científico, mapa, material didático, parecer 

técnico, laudo técnico e mini-cursos) 

 
x 0,10 

 

5 Livros com corpo editorial (com ISBN) 

5.1 Livro publicado (com um mínimo de 50 páginas e corpo editorial)  x 1,50  

5.2 Capítulo de livro publicado  x 0,75  

5.3 Organização e editoração de livros e periódicos  x 0,75  

6 Orientações concluídas e aprovadas de monografias/trabalho de conclusão de curso de 

graduação (Máximo 10) 

 
x 0,05 

 

7 Curso de especialização (Lato Sensu) (Máximo 1)  x 1,00  

8 Assessoria/consultoria científica/parecer ad hoc em periódicos/CAPES/CNPq/outros 

(máximo 10) 

 
x 0,05 

 

9 Participação em bancas de graduação (máximo 10)  x 0,02  

10 Participação em palestras, cursos (máximo 10)  x 0,01  

11 Experiência em Iniciação Científica – Aluno PIBIC 720hrs (Máximo 2)  x 1,50  

12 Experiência em monitoria por ano (mínimo 30 hrs) Obs: comprovada por coordenação de 

graduação (máximo 2) 

 
x 0,50 

 

13 Experiência em projeto de extensão (por ano-máximo 2) – participação em projeto aprovado e 

executado. 

 
x 0,50 

 

14 Experiência em projeto de pesquisa (por ano-máximo 5) – participação em projeto aprovado e 

executado. 

 
x 1,00 

 

15 Atividades de pesquisa (Orientação PIBIC, Participação comprovada pelo CNPq em Grupo de 

Pesquisa) (máx. 2) 

 
x 0,50 

 

 Pontuação Total    


