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AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR E CURRICULO VITAE - 
Mestrado 

(Eliminatório – Mínimo de 27 pontos) 
 
 

1. Desempenho acadêmico na Graduação 
a. Tempo de curso x Tempo previsto para o curso 

i. Se igual ou inferior = 12 pontos 
ii. Até 1 ano a mais = 6 pontos 

iii.  Mais de um ano = zero 
 

b. Média das notas  
A pontuação será a média obtida pelo candidato (até 10 pontos). 
OBS: Caso o curso atribua conceitos, para cálculo da média ponderada serão 

considerados os seguintes valores: A = 10; B = 7 e C = 5. 
 
2. Experiência em Pesquisa 

a. Iniciação Científica 
i. Sim = 20 pontos 
ii. Não = zero 

 
b. Participação em Projetos de Pesquisa (diferentes da Iniciação Científica) 

i. Sim = 10 pontos 
ii. Não = zero 

 
3. Publicações (pontuação máxima = 20 pontos) 

a. Artigos completos em revista indexada = 4 pontos/artigo 
b. Artigos completos em anais de eventos ou revistas de divulgação = 2 pontos/artigo 
c. Resumos em congressos = 1 ponto/resumo 
d. Apostilas = 2 pontos 
e. Capítulo de Livro = 4 pontos/capítulo 
f. Livro = 10 pontos/livro 

 
4. Participação em eventos científicos (pontuação máxima = 10 pontos) 

a. Com apresentação de trabalho = 3 pontos/evento 
b. Sem apresentação de trabalho = 1 ponto/evento 

 
5. Cursos de Extensão realizados. Serão pontuados apenas os que tiverem uma carga 

horária mínima de 30 horas. 
a. Na área pretendida = 2 pontos por curso até o máximo de 10 pontos 
b. Técnicos, mas não diretamente relacionados à área = 1 ponto por curso até o 

máximo de 5 pontos 
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6. Cursos de Especialização (Lato Sensu) realizados. A carga mínima a ser considerada 
para estes cursos é de 360 horas. 
a. Na área pretendida = 5 pontos por curso até o máximo de 20 pontos 
b. Técnicos, mas não diretamente relacionados à área = 2,5 pontos por curso até o 

máximo de 10 pontos 
 
7. Estágios e Monitorias . A carga mínima a ser considerada para esses cursos é de 30 

horas.  
a. Na área pretendida (pontuação máxima: 15 pontos) 
< 40 horas – 2 pontos 
= 40 < 160 horas – 5 pontos 
= 160 < 960 horas – 10 pontos 
acima de 960 horas – 15 pontos 
b. Técnicos, mas não diretamente relacionados à área (pontuação máxima: 7,5 

pontos) 
< 40 horas – 1 ponto 
= 40 < 160 horas – 2,5 pontos 
= 160 < 960 horas – 5 pontos 
acima de 960 horas – 7,5 pontos 

 
8. Experiência Docente 

a. Magistério Superior 
i. Até 1 ano = 10 pontos 
ii. Mais de 1 ano = 20 pontos 

 
b. Ensino Médio 

i. Até 1 ano = 5 pontos 
ii. Mais de 1 ano = 10 pontos 

 
c. Cursos de curta duração ministrados (especialização, treinamento etc.) =  1 ponto 

por curso até no máximo 5 pontos. 
 
9. Experiência Profissional na área pretendida 

a. Até 1 ano = 10 pontos 
b. Mais de 1 ano = 15 pontos 

 
10. Disciplinas de Pós-Graduação cursadas na condição de estudante especial, 

relacionadas à área de interesse = 3 pontos por disciplina até no máximo 15 pontos. 
 


