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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO/ESAN 
 
Os itens não comprovados não serão pontuados.  
O Qualis Capes considerado será o do quadriênio 2013-2016. 

 

Mestrado 

 

I - ATIVIDADES DE ENSINO 

Item I - ENSINO Pontos 
Sub-

Total 

1 

Atuação no magistério de nível superior nos últimos 4 anos 

 

Serão pontuadas as comprovações das disciplinas ofertadas no período, com 

especificação de carga horária. 

3 

pontos 

a cada 

60h 

 

Total de Pontos para o item I-1 (Limitado até o máximo de 30 pontos)  

II - PRODUÇÃO INTELECTUAL  

Item II - 1  PRODUÇÃO CIENTÍFICA Pontos 

Sub-

Tota

l 

1 

Artigo em periódico com classificação A1 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo (Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

JCR >1,4 (67%) ou H-Scopus > 24 (75%), o que for mais favorável. 

100  

2 

Artigo em periódico com classificação A2 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo (Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

1,4 >= JCR > 0,7 (33%) ou 24 >= H-Scopus > 9, o que for mais favorável. 

80  

3 

Artigo em periódico com classificação B1 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

na Scielo ou 0,7 >= JCR > 0 ou 9 >= H-Scopus > 0 ou Índice Spell >0,225 (67%), o que for 

mais favorável. 

60  

4 
Artigo em periódico com classificação B2 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira). 
50  

5 
Artigo em periódico com classificação B3 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira). 
30  

6 
Artigo em periódico com classificação  B4 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira). 
20  

7 
Artigo em periódico com classificação B5 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira). 
10  

8 

Livro publicado com selo de editoras que possuam corpo editorial  

 

Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra 

referenciada pela International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as 

10  
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publicações comprovadas por cópia da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha 

catalográfica.  

9 

Capítulos de livro publicado com selos de editoras que possuam corpo editorial 

 

Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra 

referenciada pela International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as 

publicações comprovadas por cópia da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha 

catalográfica. A pontuação deverá ser dividida pelo número de autores e limitada a 40 

pontos 

10  

10 

Artigos nacionais ou internacionais que não estejam relacionados no Qualis do Comitê 

de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

Serão pontuadas as publicações com comprovação por cópia da primeira página e com 

o meio de divulgação devidamente identificado. 

2  

11 

Trabalho completo e resumo publicado em anais de congresso científico nacional ou 

internacional com corpo editorial.  

Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia da primeira página do trabalho 

e/ou do certificado. 

2  

Total de Pontos para o item II  

 

● Pontuar integralmente se o artigo estiver aceito. 
 

Item II - PRODUÇÃO TÉCNICA Pontos 
Sub-

Total 

1 
Produto ou processo com geração de patente registrada. 

Devidamente comprovado. 
30  

Total de Pontos para o item II  

III – OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO 

Item III - OUTRAS ATIV. ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO Pontos 
Sub-

Total 

1 

Bolsista PIBIC (CNPq), ou de outra entidade de fomento, ou bolsas de formação 

tecnológica.  

A comprovação deverá ser fornecida pelas Diretorias competentes das IFES ou pelo 

órgão de fomento do qual o aluno é bolsista.  

4 pontos 

por ano 
 

2 

Iniciação Científica Voluntária (CNPq) cadastrada por órgão competente da 

Instituição. 

A comprovação deverá ser fornecida pelo órgão competente da Instituição e do 

professor responsável. Somente serão pontuadas as atividades com duração superior 

a três meses. 

4 pontos 

por ano 
 

3 

Estágio ou Iniciação Científica Voluntária não cadastrada por órgão competente da 

Instituição 

A comprovação deverá ser fornecida pela Direção da Unidade e do professor 

responsável. Somente serão pontuadas as atividades com duração superior a três 

meses. 

2 pontos 

por ano 
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4 

Monitoria de ensino (voluntária ou bolsista) cadastrada por órgão competente da 

Instituição. 

A comprovação deverá ser fornecida pelo órgão competente da Instituição e do 

professor responsável.  

4 pontos 

por 

disciplin

a 

 

Total de Pontos para o item III  

 

Pontuação para Avaliação de Curriculum Vitae 

(Somatório de I, II e III) 
 

 

Doutorado 

 

I - ATIVIDADES DE ENSINO 

Item I - 1 ENSINO Pontos 
Sub-

Total 

1 

Atuação no magistério de nível superior nos últimos 4 anos 

 

Serão pontuadas as comprovações das disciplinas ofertadas no período, com 

especificação de carga horária. 

3 

pontos 

a cada 

60h 

 

Total de Pontos para o item I-1 (Limitado até o máximo de 30 pontos)  

 

II - PRODUÇÃO INTELECTUAL  

Item II - 1  PRODUÇÃO CIENTÍFICA  Pontos 

Sub-

Tota

l 

1 

Artigo em periódico com classificação A1 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo (Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

JCR >1,4 (67%) ou H-Scopus > 24 (75%), o que for mais favorável. 

100  

2 

Artigo em periódico com classificação A2 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo (Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

1,4 >= JCR > 0,7 (33%) ou 24 >= H-Scopus > 9, o que for mais favorável. 

80  

3 

Artigo em periódico com classificação B1 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira) OU considerando-se 

na Scielo ou 0,7 >= JCR > 0 ou 9 >= H-Scopus > 0 ou Índice Spell >0,225 (67%), o que 

for mais favorável. 

60  

4 
Artigo em periódico com classificação B2 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira).. 
50  

5 
Artigo em periódico com classificação B3 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira).. 
30  

6 
Artigo em periódico com classificação  B4 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira).. 
20  

7 
Artigo em periódico com classificação B5 no Qualis do Comitê de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo Qualis Capes-Plataforma Sucupira).. 
10  

8 Livro publicado com selo de editoras que possuam corpo editorial  10  
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Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra 

referenciada pela International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as 

publicações comprovadas por cópia da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha 

catalográfica.  

9 

Capítulos de livro publicado com selos de editoras que possuam corpo editorial 

 

Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra 

referenciada pela International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as 

publicações comprovadas por cópia da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha 

catalográfica. A pontuação deverá ser dividida pelo número de autores e limitada a 40 

pontos 

10  

10 

Artigos nacionais ou internacionais que não estejam relacionados no Qualis do Comitê 

de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

Serão pontuadas as publicações com comprovação por cópia da primeira página e 

com o meio de divulgação devidamente identificado. 

2  

11 

Trabalho completo e resumo publicado em anais de congresso científico nacional ou 

internacional com corpo editorial.  

Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia da primeira página do 

trabalho e/ou do certificado. 

2  

Total de Pontos para o item II  

 

● Pontuar integralmente se o artigo estiver aceito. 
 

Item II - 2  PRODUÇÃO TÉCNICA Pontos 
Sub-

Total 

1 
Produto ou processo com geração de patente registrada. 

Devidamente comprovado.  
30  

Total de Pontos para o item II  

 

III – OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO 

Item III - 1 OUTRAS ATIV. ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO Pontos 

Sub

-

Tot

al 

1 

Bolsista PIBIC (CNPq), ou de outra entidade de fomento, ou bolsas de formação 

tecnológica.  

A comprovação deverá ser fornecida pelas Diretorias competentes das IFES ou pelo 

órgão de fomento do qual o aluno é bolsista.  

4 pontos 

por ano 
 

2 
Iniciação Científica Voluntária (CNPq) cadastrada por órgão competente da 

Instituição. 

4 pontos 

por ano 
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A comprovação deverá ser fornecida pelo órgão competente da Instituição e do 

professor responsável. Somente serão pontuadas as atividades com duração 

superior a três meses. 

3 

Estágio ou Iniciação Científica Voluntária não cadastrada por órgão competente da 

Instituição 

A comprovação deverá ser fornecida pela Direção da Unidade e do professor 

responsável. Somente serão pontuadas as atividades com duração superior a três 

meses. 

2 pontos 

por ano 
 

4 

Participação como membro titular em bancas examinadoras (trabalho de conclusão 

de curso, concurso público para carreira acadêmica, mestrados, PIBIC). 

Serão pontuadas as participações comprovadas por meio da declaração fornecida 

pela Coordenação de Curso ou pelo Diretor da Unidade. Máximo de 4 bancas. 

2 pontos 

por banca 
 

5 Prêmio acadêmico 
2 pontos 

por prêmio 
 

6 

Orientação de monografia de graduação, especialização, trabalho de conclusão de 

curso ou iniciação científica.  

Serão pontuadas as participações comprovadas por meio da declaração fornecida 

pela Coordenação de Curso ou pelo Diretor da Unidade. Máximo de 4 orientações 

concluídas. 

2 pontos 

por 

orientação 

 

7 
Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão. 

A comprovação deverá ser fornecida pelo órgão competente da Instituição. 

2 pontos 

por 

projeto 

 

8 
Participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. 

A comprovação deverá ser fornecida a partir de cópia da página do site CNPq 

1 ponto 

por 

participaçã

o 

 

9 

Parecerista em periódico classificado pela Qualis na área do programa 

Serão pontuadas as participações comprovadas por meio da declaração fornecida 

pelo periódico 

1 ponto 

por 

periódico 

 

10 
Editor de periódico classificado pela Qualis na área do programa. 

 

3 pontos 

por 

periódico 

 

Total de Pontos para o item III  

 

Pontuação para Avaliação de Curriculum Vitae 

(Somatório de I, II e III) 
 

 

Local e data:_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato:_____________________________________ 


