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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

MESTRADO E DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA/FACFAN 
 
Os itens não comprovados não serão pontuados.  
O Qualis Capes considerado será o do quadriênio 2017-2020. 

 

TITULAÇÃO VALOR TOTAL 

Título de especialista  2,0  

Título de graduação na área ou área afim 10,0  

Título de mestrado na área ou área afim 20,0  

   

 VALOR TOTAL 

PRODUÇÃO INTELECTUAL   

Artigos em revistas A1 10  

Artigos em revistas A2 8  

Artigos em revistas A3 4  

Artigos em revistas A4 3  

Capítulo de livro  2  

Livro completo 3  

Organização de livro 1  

Resumos publicados em anais de eventos na área e áreas afins (Máximo 

de 3 pontos). 
0,5  

Patentes – Solicitadas ao INPI (ou órgão equivalente) 2,0  

Patentes – Concedidas pelo INPI (ou órgão equivalente) 8,0  

Produto registrado no órgão competente; Know-how licenciado à 

empresa; Cepa como produto biotecnológico do PPG, em parceria com o 

setor produtivo; Produto/processo em sigilo em parceria com empresa; 

Cultivar com registro publicado; Tecnologia social gerada, transferida e 

com produto no mercado; Empresa/ start-up incubada ou com produto 

no mercado. 

8  

 VALOR TOTAL 

Experiência profissional e científica   

Participação em programa PIBIC/PIVIC (pontos/ano) (Máximo de 18 

pontos) 
6  

Participação como monitor (pontos por ano) (Máximo 6 pontos) 3  

Experiência laboral com carteira assinada em indústria 2  

Premiação por desempenho pedagógico, acadêmico, científico ou 

profissional – comprovado com certificado, diploma ou outro documento 

(Máximo de 5 pontos) 

2  

Docência em curso de pós-graduação e/ou graduação na área ou áreas 

afins (pontos/semestre – máximo 5 pontos) 
1  
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Participação em banca como avaliador de Monografia de pós-graduação 

latu sensu e/ou Trabalho de Conclusão de Curso de graduação (máximo 5 

pontos) 

1  

Participação em cursos fora da graduação e pós-graduação com duração 

mínima de 10 h (máximo 5 pontos) 
1  

   

VALOR TOTAL  

 

Multiplicar x2 o valor quando o candidato tiver a autoria principal 
 
Local e data:_______________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato:_____________________________________ 
 


