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ANEXO VI 

BAREMA PARA ANÁLISE DO CURRICULO 

(100 PONTOS) 

 

Nome do/a Candidato/a: _________________________________________________ 

 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, 

ACADÊMICA, PUBLICAÇÕES 

Pontuação Pontuação 

obtida 

Número(s) do(s) 

comprovante(s) 

- - - 

Atividade (com ou sem bolsa) de monitoria, 

extensão universitária, de iniciação 

científica, proativa 

5 pontos por semestre   

participação comprovada em grupo de 

pesquisa registrado no CNPq ou agências 

similares. 

3 por participação    

Estágio e/ou atuação profissional na área nas 

linhas de pesquisa do programa ou em áreas 

afins 

5 pontos por semestre   

Experiência didática em escolas, cursos e 

disciplinas 

5 pontos por semestre   

Trabalho Técnico nas linhas de pesquisa do 

Programa ou em áreas afins 

3 pontos por trabalho   

Especialização (mínimo de 360hs) ou 

Mestrado  

30 pontos Mestrado 

15 pontos Especialização 

  

Aprovação em disciplinas de programa 

strictu sensu cursadas 

10 pontos  conceito A 

5 pontos conceito B  

  

Formação complementar ou participação em 

congresso (sem trabalho apresentado) 

1 ponto a cada curso ou 

evento com no mínimo 

20hs 

  

Exercício de representação acadêmico-

estudantil (Centro Acadêmico, DCE) e 

Empresas Juniores 

5 pontos por 

participação 
  



Intercâmbio internacional institucional 10 pontos por 

semestre 
  

Intercâmbio nacional institucional  5 pontos por 

semestre 
  

Membro de corpo editorial 3 pontos por 

participação 
  

Apresentação de trabalho (palestra, 

Conferência, Mesa-Redonda) 

5  pontos por apresentação   

Minicurso ofertado  3 pontos    

Membro de comissão organizadora de 

eventos científicos e cerimonial  

3,0 pontos por 

participação 
  

Autoria ou coautoria de Artigo completo em 

revista indexada (publicado ou aceito para 

publicação); 

*De acordo com critérios Qualis Quadriênio 

2013-2016 da Área Interdisciplinar ou 

Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo 

15 pontos por artigo 

Qualis A até B2 

10 pontos para artigos 

Qualis B3 a B5 

8 pontos por artigo sem 

Qualis ou com qualis C* 

  

Autoria ou coautoria de trabalho completo 

em evento científico (publicado ou aceito 

para publicação) 

8 pontos por artigo 

publicado 

5 pontos por artigo aceito 

  

Autoria ou coautoria de resumo ou resumo 

expandido em evento científico (publicado 

ou aceito para publicação) 

3 pontos por resumo 

publicado 

1 pontos por resumo 

aceito 

  

Podcast / Videocast 2 por item   

Artigo em órgão de imprensa / mídias 

eletrônicas 
1 por artigo   

Livro de natureza acadêmica com ISBN 15 por livro publicado   

Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação aprovado 

4 por item   

Organização de livro de natureza acadêmica 

com ISBN 

10 por livro organizado   

Capítulo de livro acadêmico com ISBN 5 por capítulo   

Organização de Anais de evento acadêmico 5 por Anais organizado   

TOTAL OBTIDO -  - 

TOTAL FINAL 

(Reservado aos membros da comissão 

avaliadora) 

-  - 

 



- É obrigatório preencher o barema e anexá-lo junto à documentação comprobatória no 

ato de inscrição. Na última coluna, inserir o(s) número(s) do(s) documento(s) 

comprobatório(s) utilizado(s). 

- Somente serão consideradas as atividades e produção referentes ao período de 2015 – 

2020. 

- A pontuação e a documentação serão conferidas pelos membros da comissão 

examinadora. 

- Será atribuída a nota máxima 100 (cem) ao currículo do candidato/a que obtiver mais 

pontos na contagem do barema, sendo atribuídas notas proporcionais aos demais. 

 

Consulta QUALIS (avaliação de publicação de artigo em periódico indexado): 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/l

istaConsultaGeralPeriodicos.jsf 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

