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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

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

 

FORMAÇÃO VALOR TOTAL 

Especialização na área de psicologia 2,00 
6 (seis) 

pontos  

Especialização em áreas afins à psicologia 1,00 

3,00 

(três) 

pontos  

Mestrado 
3,00 (por curso 

reconhecido pelo MEC) 

9,00 

(nove 

pontos) 

PRODUÇÃO INTELECTUAL (2017-2022) VALOR TOTAL 

Artigos completos ou aceitos em periódico Qualis A, do comitê de 

avaliação do Programa 

3 (três) pontos por 

artigo 

Sem 

limite de 

pontuaçã

o 

Artigos completos ou aceitos em periódico Qualis B, do comitê de 

avaliação do Programa 

1,5 (um e meio) pontos 

por artigo 

Sem 

limite de 

pontuaçã

o 

Artigos completos em anais de Congressos Internacionais 
1 (um) ponto por 

artigo 

Sem 

limite de 

pontuaçã

o 

Artigos completos ou aceitos em periódico não incluído nos itens 

anteriores, ou em anais de Congressos Nacionais 

0,5 (meio) ponto por 

artigo 

Sem 

limite de 

pontuaçã

o 

Capítulo de livro com inscrição no ISBN e Comissão Editorial  
1,5 (um e meio) ponto 

por capítulo 

Sem 

limite de 

pontuaçã

o 

Resumos em anais de Congresso Nacional e Internacional 
0,5 (meio) ponto por 

resumo  

5 (cinco) 

pontos  

Apresentação de trabalho em eventos científicos 
0,5 (meio) ponto por 

ano 

5 (cinco) 

pontos 

OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE FORMAÇÃO VALOR TOTAL 

Certificado de Iniciação Científica 2 (dois) pontos por ano 

4 

(quatro) 

pontos  
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Participação em grupo de pesquisa por semestre de pesquisa 
0,5 (meio) ponto por 

semestre letivo 

2,0 (dois 

pontos) 

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. 

0,5 (meio) ponto por 

semestre letivo 

2,0 (dois 

pontos) 

VALOR TOTAL  

 

Local e data:_______________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato:_____________________________________ 
 

 


