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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL/FACH 
 
Os itens não comprovados não serão pontuados.  
O Qualis Capes considerado será o do quadriênio 2013-2016. 

 

Titulação/Produção/Experiência VALOR TOTAL 

Especialização em Antropologia Social e/ou áreas afins 
02 pontos por curso 

(máximo de 04 pontos) 
 

Mestrado (reconhecido pelo MEC) 
03 pontos por curso 

(máximo de 03 pontos) 
 

Doutorado (reconhecido pelo MEC) 
04 pontos por curso 

(máximo de 04 pontos) 
 

Artigos completos publicados em periódicos da área 

Antropologia/Arqueologia 

02 pontos por artigo 

(sem limite de 

pontuação) 

 

Artigos completos publicados em Anais de Eventos 

01 ponto por artigo 

(sem limite de 

pontuação) 

 

Artigos completos publicados em periódicos não incluídos nos itens 

acima 

0,5 ponto por artigo 

(sem limite de 

pontuação) 

 

Capítulo de livro 

01 ponto por capítulo 

(sem limite de 

pontuação).  

 

Autor, organizador ou colaborador em livro ou Comissão Editorial 

02 pontos por livro 

(sem limite de 

pontuação).  

 

Apresentação de trabalhos em eventos (comunicação oral/banner) 

0,5 ponto por 

apresentação (Máximo 

de 05 pontos), 

 

Certificado de Iniciação Científica, voluntária ou com bolsa 
02 pontos por ano 

(Máximo de 04 pontos)  
 

Monitoria de disciplina em curso de graduação 

0,5 ponto por 

semestre (Máximo de 

02 pontos) 

 

Participação em grupos de estudos e/ou pesquisas (comprovação 

mediante apresentação de carta do líder do grupo) 

0,5 ponto por ano 

(Máximo de 02 pontos) 
 

Participação em projeto de extensão ou organização de eventos 

0,5 ponto por 

projeto/evento 

(máximo de 02 pontos) 

 

Relatório técnico na área de Antropologia Social 
1 ponto por relatório 

(Máximo de 04 pontos) 
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Docência na Educação Básica 
0,5 ponto por ano 

(máximo de 2,5 ponto) 
 

Docência no Ensino Superior 

0,25 por disciplina por 

semestre (Máximo de 

04 pontos) 

 

 

Local e data:_______________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato:_____________________________________ 


