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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

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

 

ITENS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTOS 

ATRIBUÍDOS 

1 FORMAÇÃO Máximo 2 pontos   

1.1 
Especialização na área de Educação (CH ≥ 360h) – no máximo 

01 
1 pontos   

1.2 Especialização em área afim (CH ≥ 360h) – no máximo 01 0,5 pontos   

1.3 
Formação pedagógica (cursos específicos na área da educação 

com CH ≥ 40h) – no máximo 01 
0,5 pontos   

2 
ATIVIDADES DE ENSINO (setembro de 2017 a setembro de 

2022) 
Máximo 2 pontos   

2.1 Atuação em docência Educação básica 
0,2 ponto por ano de 

atuação 
  

2.2 
Atuação em docência em nível superior na área de 

Educação                   

0,1 ponto por 

disciplina ministrada 
  

2.3 Atuação em docência em nível de pós-graduação 
0,1 ponto por 

disciplina ministrada 
  

3 
PRODUÇÃO INTELECTUAL (setembro de 2017 a setembro de 

2022)* 
Máximo 3 pontos   

3.1 

Artigo em periódico no Qualis do Comitê de Educação e áreas 

afins ou capítulo de livro com comitê editorial devidamente 

identificado. Serão pontuados artigos aceitos, no prelo 

(comprovado pelo Editor) ou as publicações com comprovação 

por cópia da primeira página do artigo constando os dados de 

autoria, e com o meio de divulgação devidamente identificado. 

0,5 pontos por artigo 

ou capítulo de livro 
  

3.2 
Livro completo (organizado ou de autoria) com comitê 

editorial devidamente identificado 
0,2 pontos por livro   

3.3 
Artigos completos publicados em anais de congresso científico 

nacional ou internacional com corpo editorial e  ISSN. 

0,25 pontos por 

artigo 
  

3.4 
Artigos completos publicados em anais de congresso científico 

local, regional com corpo editorial e ISSN. 

0,15 pontos por 

artigo 
  

3.5 
Resumos em anais de congresso científico local, regional, 

nacional ou internacional com corpo editorial e ISSN. 

0,1 ponto por 

resumo 
  

4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO Máximo 1 ponto   

4.1 
Participação em evento científico (simpósio, jornada, 

seminário e/ou congresso nacional ou internacional). 

0,2 pontos por 

evento 
  

4.2 
Participação em evento científico (simpósio, jornada, 

seminário e/ou congresso local ou regional). 
0,1 ponto por artigo   
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5 OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO Máximo 1 ponto   

5.1 

Bolsista PIBIC, PIBITI, PIBID, PET, do CNPq ou de outra 

entidade de fomento, ou bolsas de formação tecnológica, 

(mínimo 3 meses. A comprovação deverá ser fornecida pelas 

Diretorias competentes das IFES ou pelo órgão de fomento do 

qual o aluno é bolsista e/ou Iniciação Científica Voluntária 

(CNPq) cadastrada por órgão competente da Instituição 

(mínimo 03 meses). 

O,2 pontos por cada 

ano 
  

6 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (setembro de 2017 a setembro de 2022) 
Máximo 1 ponto   

6.1 
Participação em cursos como participante/ouvinte, com carga 

horária igual ou superior a 60 horas. 
0,1 pontos por curso   

6.2 
Participação em cursos como ministrante, com carga horária 

igual ou superior a 40 horas. 

0,25 pontos por 

curso 
  

6.3 Palestrante em evento. 
0,15 pontos por 

palestra 
  

 Total geral    

 
Local e data:_______________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato:_____________________________________ 
 


