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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ESAN 
 

Experiência Acadêmica e Profissional Forma de Comprovação 
Pontuaçã

o  

Pontuação 

do Candidato 

Curso de Pós-graduação Lato Sensu ou 

Stricto Sensu concluído: limitado a 1 

curso (sem limite de data) 

Diploma ou certificado de 

conclusão emitido por IES 

autorizada pelo MEC 

5,0 

 

Experiência docente em curso de pós-

graduação Lato Sensu: 2,0 pontos por 

disciplina, com carga-horária mínima de 

20h, limitado a 10 pontos (sem limite de 

data) 

Cópia autenticada da carteira 

profissional (das páginas de dados 

pessoais e contrato de trabalho); 

ou declaração da instituição de 

ensino superior – com firma 

reconhecida – constando o nome 

do candidato, CPF, disciplina 

ministrada, carga horária e o ano 

da realização. 

2,0 

 

Experiência docente em curso de 

graduação: 1,0 ponto por disciplina, com 

carga horária mínima de 60h, limitado a 

10 pontos (sem limite de data) 

1,0 

 

Experiência profissional em 

contabilidade: 2,0 pontos por ano, 

limitado a 10 pontos. (de 2018 até a 

data de inscrição) 

Cópia autenticada da carteira 

profissional (das páginas de dados 

pessoais e contrato de trabalho); 

ou cópia autenticada de contrato 

de prestação de serviços contábeis; 

ou certidão de inteiro teor da junta 

comercial emitida a menos de 30 

dias da data da inscrição. 

2,0 

 

Participação em projeto de Iniciação 

Cientifica (como aluno ou orientador) 

oficialmente institucionalizada, 6,0 

pontos por ano de atuação (de 2018 até 

a data de inscrição). 

Certificado ou declaração emitida 

por órgão competente. 

6,0 

 

Participação como membro de 

Programa de Educação Tutorial (PET), 

6,0 pontos por ano de atuação (de 2018 

até a data de inscrição). 

6,0 

 

Monitoria ou tutoria no ensino superior, 

2 pontos por semestre de atuação (de 

2018 até a data de inscrição). 

2,0 

 

Participação como membro de Empresa 

Júnior, 2 ponto2 por projeto de atuação 

(de 2018 até a data de inscrição). 

2,0 

 

Participação em projetos de extensão 

universitária ou de pesquisa, com 

financiamento externo à instituição, 

aprovados por órgão de fomento 3,0 

3,0 
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pontos por projeto (de 2018 até a data 

de inscrição). 

Participação em projetos de extensão 

universitária ou de pesquisa, sem 

financiamento externo, registrados em 

Instituições de Ensino, 2,0 pontos por 

projeto (de 2018 até a data de inscrição). 

2,0 

 

Artigo completo publicado ou aceito 

para publicação em periódico A1 ou A2, 

segundo determinado pelo sistema 

QUALIS/CAPES na área de 

Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo 

(classificação do periódico na data final 

determinada para a inscrição no 

processo seletivo deste edital), 30 

pontos por artigo (máximo de oito 

artigos, de 2018 até a data de inscrição) 

Primeira página do artigo ou o 

aceite da revista. 

30,0 

 

Artigo completo publicado ou aceito 

para publicação em periódico B1 ou B2, 

segundo determinado pelo sistema 

QUALIS/CAPES na área de 

Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo (classificação do periódico na 

data final determinada para a inscrição 

no processo seletivo deste edital), 20 

pontos por artigo (máximo de oito 

artigos, de 2018 até a data de inscrição). 

20,0 

 

Artigo completo publicado ou aceito 

para publicação em periódico B3 ou B4, 

segundo determinado pelo sistema 

QUALIS/CAPES na área de 

Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo 

(classificação do periódico na data final 

determinada para a inscrição no 

processo seletivo deste edital), 10 

pontos por artigo (máximo de oito 

artigos, de 2018 até a data de inscrição) 

10,0 

 

Artigo completo publicado ou aceito 

para publicação em periódico B5, 

segundo determinado pelo sistema 

QUALIS/CAPES na área de 

Administração, Ciências Contábeis e 

5,0 
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Turismo (classificação do periódico na 

data final determinada para a inscrição 

no processo seletivo deste edital), 5 

pontos por artigo (máximo de oito 

artigos, de 2018 até a data de inscrição). 

Artigo completo publicado em anais de 

evento científico (máximo cinco artigos, 

de 2018 até a data de inscrição) Primeira página do artigo e 

certificado ou declaração de 

apresentação de artigo ou inclusão 

em anais. 

3,0 

 

Resumo publicado em anais de evento 

científico, não pontuado no item 

anterior, por 

trabalho (máximo de cinco resumos, de 

2018 até a data de inscrição) 

1,0 

 

Livro técnico ou didático na área de 

Ciências Contábeis e áreas afins 

publicado com ISBN (máximo de cinco 

livros, de 2018 até a data de inscrição). Folha de rosto do meio de 

publicação e cópia da ficha 

catalográfica. 

20,0 

 

Capítulo de livro técnico ou didático na 

área de Ciências Contábeis e áreas afins 

publicado com ISBN (máximo de cinco 

capítulos), de 2018 até a data de 

inscrição). 

7,0 

 

Prêmios obtidos em eventos científicos 

internacionais, por trabalho (máximo de 

cinco prêmios), de 2018 até a data de 

inscrição). Certificado ou declaração do 

evento. 

2,0 

 

Prêmios obtidos em eventos científicos 

nacionais ou locais, por trabalho 

(máximo de cinco prêmios)., de 2018 até 

a data de inscrição). 

1,0 

 

 

 

Local e data:_______________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato:_____________________________________ 
 


