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Ficha de pontuação do currículo Lattes do orientador com as atividades desenvolvidas com a pontuação prévia calculada

ÍTEM ATIVIDADE Pontos
Pontuação do

orientador
Numeração do
comprovante

1 Professor credenciado em programa de pós-graduação Stricto sensu (não 
cumulativo)

70

2 Professor bolsista de produtividade em pesquisa (CNPq) 100
3 Aluno orientado em monografia de especialização (Monografia aprovada) 6 / aluno
4 Aluno orientado em Trabalho de curso (Monografia aprovada) 6 / aluno
5 Orientação concluída de aluno de Mestrado 40 / aluno
6 Orientação concluída de aluno de Doutorado 60 / aluno
7 Orientação concluída de aluno de iniciação científica PIBIC/PIBITI/PIVIC 10/aluno/semestre
8 Orientação concluída de aluno de iniciação científica PIBIC/Jr. ou PIBIC Ensino 

Médio
10/aluno/semestre

9 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “A1” (Apenas a 1a página) 100 / artigo
10 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “A2” (Apenas a 1a página) 85 / artigo
11 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B1” (Apenas a 1a página) 70 / artigo
12 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B2” (Apenas a 1a página) 55 / artigo
13 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B3” (Apenas a 1a página) 40 / artigo
14 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B4” (Apenas a 1a página) 25 / artigo
15 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B5” (Apenas a 1a página) 10 / artigo
16 Artigo publicado em periódico sem conceito Qualis (até o máximo de 25 pontos) 

(Apenas a 1a página)
5 / artigo

17 Capítulo de livro com ISBN e corpo editorial 10 / capítulo
18 Livro com ISBN e corpo editorial 30/ livro
19 Resumo simples publicado em anais de eventos científicos (até no máximo 10 

resumos)
1 / resumo

20 Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos (mínimo 2 páginas), 
(até no máximo 10 resumos expandidos), (Apresentar apenas a primeira e a última 
página)

2 / resumo

21 Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos (mínimo 5 páginas e 
contendo abstract), (até no máximo 10 trabalhos), (Apresentar apenas a primeira e a 
última página)

3 / trabalho

22 Patente (registrada ou depositada) 30 / patente
23 Coordenador de projeto de pesquisa aprovado em Instituições públicas de fomento à

pesquisa (CNPq, CAPES, FAPEG, FINEP)
40 / projeto

24 Coordenador de projeto de pesquisa encaminhado para Instituições públicas de 
fomento à pesquisa (CNPq, CAPES, FAPEG, FINEP)

10 / projeto

25 Certificado  de  curso  ou  palestra  promovidos  pela  PROPPI  (nas  áreas  de  ética,
divulgação científica, elaboração de APCNs, etc). No máximo 2 eventos. 

20/projeto

Total
Observações:
1. Artigos em prelo serão pontuados mediante declaração do editor do periódico de aceite para publicação. Artigos enviados para
publicação ou ainda em fase de revisão não serão computados. 
2.  A  avaliação  dos  artigos  será  realizada  de  acordo  com  a  área  de  conhecimento  do  projeto  (conforme  Tabela  do
Qualis/CAPES disponível no site do CNPQ) indicada na ficha de inscrição. 
3. Artigos e trabalhos publicados em eventos científicos devem ser comprovados apresentando apenas a cópia da primeira página.
Exceto para os itens 17, 18, 20 e 21 da Tabela 2 que deverão ser enviados os documentos necessários à comprovação.
4. As orientações poderão ser comprovadas mediante a apresentação do certificado ou da ata de defesa, ou ainda, da cópia da
página de aprovação pela banca examinadora.

     ______                     , ____ de ______________ de 2015
_________________________________________

Assinatura do orientador
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Ficha de pontuação do currículo Lattes do ALUNO com as atividades desenvolvidas com a pontuação prévia calculada

ÍTEM ATIVIDADE Pontos
Pontuação do

orientador
Numeração do
comprovante

1 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “A1” (Apenas a primeira página) 100/artigo
2 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “A2” (Apenas a primeira página) 85/artigo
3 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B1” (Apenas a primeira página) 70/artigo
4 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B2” (Apenas a primeira página) 55/artigo
5 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B3” (Apenas a primeira página) 40/artigo
6 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B4” (Apenas a primeira página) 25/artigo
7 Artigo publicado em periódico com conceito Qualis “B5” (Apenas a primeira página) 10/artigo

8
Artigo publicado em periódico sem conceito Qualis  (até o máximo de 25 pontos)
(Apenas a primeira página)

5/artigo

9 Capítulo de livro com ISBN e corpo editorial 10/capítulo ---
10 Livro com ISBN e corpo editorial 30/livro

11
Resumo  simples  publicado  em  anais  de  eventos  científicos  (até  no  máximo  10
resumos)

1/resumo ---

12
Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos (mínimo 2 páginas),
(até no máximo 10 resumos expandidos), (Apresentar apenas a primeira e a última
página)

2/resumo

13
Trabalho completo  publicado  em anais  de  eventos  científicos  (mínimo 5  páginas
contendo abstract), (até no máximo 10 trabalhos), (Apresentar apenas a primeira e a
última página)

3/trabalho

14
Certificado  de  curso  ou  palestra  promovidos  pela  PROPPI  (nas  áreas  de  ética,
divulgação científica, elaboração de APCNs, etc). No máximo 2 eventos. 

20/evento

15 Estudante de Iniciação Científica PIBIC/PIBITI/PIVIC 10/semestre
16 Estudante de Iniciação Científica Júnior PIBIC/Jr. ou PIBIC Ensino Médio 5/semestre
17 Estudante de Programa de Educação Tutorial (PET) 10/semestre
18 Monitoria em Laboratórios de pesquisa/ensino 10/semestre

19 Monitoria em disciplinas de graduação (Máximo de 20 pontos) 
4/100 horas ou

equivalente
20 Participação em eventos científicos 1/evento
21 Apresentação de trabalhos em eventos científicos (Oral e/ou Pôster) 1/apresentação
22 Participação em comissão organizadora de eventos científicos 3/evento

Total
Observações:
1. Artigos em prelo serão pontuados mediante declaração do editor do periódico de aceite para publicação. Artigos enviados para
publicação ou ainda em fase de revisão não serão computados. 
2.  A  avaliação  dos  artigos  será  realizada  de  acordo  com  a  área  de  conhecimento  do  projeto  (conforme  Tabela  do
Qualis/CAPES disponível no site do CNPQ) indicada na ficha de inscrição. 
3. Artigos e trabalhos publicados em eventos científicos devem ser comprovados apresentando apenas a cópia da primeira página.
Exceto para os itens 9, 10, 12 e 13 da Tabela 3 que deverão ser enviados os documentos necessários à comprovação

     ______                     , ____ de ______________ de 2015
_________________________________________

Assinatura do Aluno


