
 

 

ANEXO I - PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Os dados da planilha devem ser preenchidos pelo candidato e a planilha deve ser 

assinada pelo(a)      candidato(a). Todos os itens pontuados na planilha deverão 

apresentar em anexo o respectivo documento de comprovação, digitalizado. Os 

anexos devem estar numerados e ordenados conforme itens correspondentes na 

planilha. A classificação Qualis CAPES atual para a pontuação deve ser a de 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II, disponível em http://qualis.capes.gov.br 

 

1. NOME DO CANDIDATO(A):__________________________________________ 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO PONTOS PONTUAÇÃO 

3.1 Mestrado concluído na área do programa 7,0  

3.2 Mestrado concluído em área a fim 5,0  

3.3 Especialização concluída (360h ou mais) 5,0 

(máximo de 01) 

 

3.4 Bolsa de iniciação científica 2,0 / semestre  

3.5 Bolsa de projeto de ensino ou extensão 1,5 / semestre  

3.6 Estágio em laboratório e/ou grupo de 

pesquisa na área 

1,0 / semestre  

3.7 Monitoria em disciplinas na área 1,0 / semestre  

3.8 Participação em eventos científicos 

nacionais na área 

0,10 cada 

(máximo de 20 eventos) 

 

3.9 Participação em eventos científicos 

internacionais na área 

0,15 cada 

(máximo de 20 eventos) 

 

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS 

FISIOLÓGICAS E/OU ÁREAS AFINS 

  

4.1 Docência em escolas técnicas ou ensino 

fundamental ou médio 

1,0 / ano, até 5 anos  

4.2 Docência no ensino superior  2,0 / ano, até 5 anos  

5. ATIVIDADE DE PESQUISA E 

PUBLICAÇÕES 

  

http://qualis.capes.gov.br/
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5.1 Artigo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis A1 ou com fator de impacto 

(JCR)  ≥ 4,70 

15,0 / cada  

5.2 Artigo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis A2 ou com fator de impacto 

(JCR)  ≥ 3,25 

12,0 / cada  

5.3 Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis B1 ou com fator de impacto (JCR)  ≥ 

2,30 

10,0 / cada  

5.4 Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis B2 ou com fator de impacto (JCR)  ≥ 

1,35 

8,0 / cada  

5.5Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis B3 ou com fator de impacto (JCR)  ≥ 

1,00 

6,0 / cada  

5.6 Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis B4 ou com fator de impacto (JCR)  ≥ 

0,40 

4,0 / cada  

5.7 Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis B5 ou com fator de impacto (JCR) ≤ 

0,39 

2,0 / cada  

5.8 Artigo publicado ou aceito em periódico 

Qualis C ou sem Qualis na área ou sem fator 

de impacto (JCR) 

1,0 / cada  

5.9 Autoria/organização de livro com ISBN ou 

ISSN e Conselho Editorial na área 

15,0 / cada  

5.10 Autoria/organização de livro com ISBN ou 

ISSN sem Conselho Editorial na área 

7,0 / cada  

5.11 Autoria de capítulo de livro com ISBN ou 

ISSN e Conselho Editorial na área 

10,0 / cada  

5.12 Autoria de capítulo de livro com ISBN ou 

ISSN sem Conselho Editorial na área 

5,0 / cada  
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5.13 Autoria de manual técnico ou de livro sem 

ISBN na área 

2,0 / cada  

5.14 Trabalhos completos/ Resumos 

expandidos publicados em anais de eventos 

internacionais 

2,0 cada  

(máximo de 10 trabalhos) 

 

5.15 Trabalhos completos/ Resumos 

expandidos publicados em anais de eventos 

nacionais 

1,5 cada  

(máximo de 10 trabalhos) 

 

5.16 Resumos simples publicados em anais de 

eventos internacionais 

1,0 cada  

(máximo de 10 resumos) 

 

5.17 Resumos simples publicados em anais de 

eventos nacionais e salões de iniciação 

científica 

0,5 cada 

 (máximo de 5 resumos) 

 

5.18 Participação em projetos de pesquisa 1,5 / cada 60 h 

(máximo 10 pontos) 

 

6. ATIVIDADE DE ENSINO E EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA  

  

6.1 Participação em projetos de Ensino e em 

projetos ou programas de Extensão  

1,0 / cada 60 h 

(máximo 10 pontos) 

 

6.2 Cursos e palestras ministrados em eventos 

profissionais, acadêmicos e de extensão  

1,0 / cada 

(máximo 5 pontos) 

 

TOTAL:  

NOTA FINAL:  

 

RELAÇÃO DE PONTOS OBTIDOS/NOTAS 

PONTUAÇÃO NOTA  

0,0 a 10,00 4,5 

10,01 a 20,00 5,0 

20,01 a 30,00 5,5 

30,01 a 40,00 6,0 
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40,01 a 50,00 6,5 

50,01 a 70,00 7,0 

70,01 a 80,00 7,5 

80,01 a 90,00 8,0 

90,01 a 100,00 8,5 

100,01 a 110,00 9,0 

110,01 a 120,00 9,5 

acima de 120,01 10,0 

 

 

Assinatura do candidato(a):  

 

Data: _____/______/ 2021 


