
TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 
Processo de Seleção bolsa doutorado sanduiche – PDSE - 2019 

 
 
CANDIDATO:  ________________________________________________________ 
 

Discriminação da atividade Pontos 
Preenchido pelo 

candidato 
Avaliação 

  Quantidade 
Total 

de 
pontos 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA  

Artigos publicados     
Autoria principal em artigo aceito ou publicado em 
periódico especializado indexado (ISNN) e listado no 
QUALIS/ CAPES da área química (comprovar com 
cópia da primeira página) 

 
índice A1 
índice A2 
índice B1 
índice B2  
índice B3 
índice B4 
índice B5  
 

 
 
 

 
10,0 
7,5 
5,5 
3,0 
2,0 
1,0 
0,5 

   

Co-autoria em artigo aceito ou publicado em 
periódico especializado indexado (ISNN) e listado no 
QUALIS/ CAPES da área química (comprovar com 
cópia da primeira página) 

 
índice A1 
índice A2 
índice B1 
índice B2  
índice B3 
índice B4 
índice B5  
 

 
 
 

 
5,0 
3,5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,5 
0,25 

   

Patentes 
 

    

Patente licenciada e/ou concedida 
Patente depositada 

10 
0,5 

   

EVENTOS CIENTÍFICOS NA ÁREA E ÁREAS AFINS  
Autor principal de trabalho e/ou resumo publicado 
em eventos internacionais – até 10 trabalhos 

0,5    

Autor principal de trabalho e/ou resumo publicado 
em eventos nacionais – até 10 trabalhos 

0,25    

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE BOLSAS OU MONITORIA  
Número de semestres acadêmicos em PIBIC, 
PIBITI, IC, monitoria, PIBID, PET estágio voluntario  
(máximo 8 semestres) 

0,50    

TOTAL DE PONTOS    

 
Serão consideradas produções geradas no período de 01 de janeiro de 2015 e 
31 de janeiro de 2019. 
 



Caso o artigo não faça parte do Qualis da Capes deverá ser utilizado o fator de 
impacto do ISI-Institute for Scientific Information-Thomson-Reuters e o artigo 
será classificado pelo aluno conforme tabela abaixo.  

A1 periódicos com fator de impacto igual ou superior a 4,0; 
A2 periódicos com fator de impacto inferior a 4,0 mas superior a 3,0 
B1 periódicos com fator de impacto inferior a 3,0 mas superior a 2,0 
B2 periódicos com fator de impacto inferior a 2,0 mas superior a 1,5 
B3 periódicos com fator de impacto inferior a 1,5 mas superior a 1,0 
B4 periódicos com fator de impacto inferior a 1,0 mas superior a 0,5 
B5 periódicos com fator de impacto inferior a 0,5 mas superior a 0,0 


