
Peso

Pós-graduação lato sensu concluída (até 2 pós-graduações) 1

Doutorado concluído 6

Doutorado em andamento 2

Pós-doutoramento (até 3 pós-docs, por ano) 2

Total (máximo de 10 pontos)

Orientação

Doutorado (concluída) 5

IC (concluída) (com ou sem bolsa, máximo de 2 orientações) 2

Monografia/TCC (concluída) (máximo de 2 orientações) 2

Aperfeiçoamento/especialização (concluída) (máximo de 2 orientações) 2,5

Mestrado (concluída) 4

Doutorado: co-orientação concluída ou orientação não-concluída 2,5

IC/monografia/TCC: co-orientação concluída ou orientação não-concluída (máximo de 

5 orientações) 1

Aperfeiçoamento/especialização: co-orientação concluída ou orientação não-

concluída (máximo de 4 orientações) 1,25

Mestrado: co-orientação concluída ou orientação não-concluída 2

Total de orientação (máximo de 5 pontos)

Aulas

Mini-curso (por mini-curso de no mínimo 12 horas) 1

Aulas - graduação/pós-graduação (hora/aula) 2

Aulas - ensino fundamental/médio/cursos isolados/palestras (hora/aula) 1

Monitoria (por semestre) 1

Total de aulas (máximo de 65 pontos)

Total (máximo de 70 pontos)

Artigos em revistas Qualis* A1, A2, B1 ou B2 (primeiro autor ou autor correspondente) 6

Artigos em revistas Qualis* A1, A2, B1 ou B2 (coautor) 4

Artigos em revistas Qualis* B3 a B5 (primeiro autor ou autor correspondente) 3

Artigos em revistas Qualis*  B3 a B5 (coautor) 2

Artigos em revistas Qualis*  C 1

Capítulos de livros técnicos, científicos ou didáticos e artigos completos em anais de 

eventos 1

Livros técnicos, científicos ou didáticos (com ISBN) - editor/organizador/autor 3

Publicações de divulgação (avaliar caso a caso) 1

Total (máximo de 15 pontos)

* Será considerada a avaliação mais recente da área de Biodiversidade

Bancas de Mestrado/Doutorado 1

Bancas TCC/Monografia/Qualificação (máximo de 10 bancas) 0,5

Bancas de concursos para provimento provimento de cargo de professor 2

Auxílios aprovados para projetos em nome do candidato (pesquisa e extensão, por 

projeto) 2

Coordenação de atividades de consultoria (por atividade); (máximo de 5 pontos) 1

Participação em atividades de consultoria (por atividade); (máximo de 5 pontos) 0,5

Assessoria Ad Hoc  (por periódico ou agência de fomento); (máximo de 5 pontos) 1

Participação em comitê editorial de periódicos (por periódico) 1,5

Outras atividades profissionais relacionadas à área (por ano) 1

Total (máximo de 5 pontos)

Total geral

Experiência Docente

Títulos acadêmicos

Produção Científica (considerar 0,5 para publicações de 2014 ou anteriores)

Administração acadêmica e experiência profissional não-docente
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