
 

 

 
ANEXO I 

 
CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DO PPENG (01/2015) 

 
 

1. Avaliação de Currículo 
 
Serão computadas apenas as informações curriculares comprovadas mediante documentação. A 

pontuação do currículo está detalhada abaixo, sendo que a maior pontuação obtida pelos candidatos na parte de 
Títulos – Experiências Acadêmicas não poderá ultrapassar a 45 pontos. Para o caso de cargas horárias 
diferentes nos itens abaixo, esta deverá ser determinada com base na proporcionalidade dos pontos.   
 

ITEM TÍTULOS – EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 Formação em curso da IES na área que: 
Coincide com área afim ao PPEng 
Coincide parcialmente com área a fim ao PPEng 
Não coincide com área afim ao PPEng 

 
20 
10 
0 

20 

 Especialização lato sensu em curso da IES na 
área que: 
Coincide com área a fim ao PPEng 
Coincide parcialmente com área a fim ao PPEng 
Não coincide com área a fim ao PPEng 

 
 
10 por especialização  
5 por especialização 
2 por especialização 

20 

 Bolsista de iniciação da FAPERGS/ CNPq, ou 
outra fundação estadual de fomento  
Bolsista de Iniciação financiada por pró-reitoria de 
pesquisa ou similar (20 horas semanais) 
Bolsista PET (20 horas semanais)  
Iniciação científica sem bolsa (12 horas 
semanais) 

 
4 pontos a cada 06 meses 
3 pontos a cada 06 meses 
 
1,5 pontos a cada 06 meses 
1 pontos a cada 06 meses 

 

 Monitorias de 20 horas semanais 2 ponto a cada 06 meses   

 Estágio e intercâmbio internacional 
 
Estágios em laboratórios de pesquisa nacional 
(não cumulativo com bolsas de qualquer 
natureza)  

0,3 pontos por mês no 
mesmo laboratório de 
pesquisa 
0,2 pontos por mês no 
mesmo laboratório de 
pesquisa 

10 
 

 Atividade docente em Instituição de Ensino 
Superior nas áreas de Ciências Exatas e da Terra 
e Engenharias 

1 ponto por 06 meses (carga 
mínima de 8 horas/semana) 

5 
 

 Disciplinas cursados no PPEng como aluno 
especial  

2 pontos para cada crédito 
concluído com conceito A e 1 
ponto para  cada crédito 
concluído com conceito B. 
(Estes pontos não são 
cumulativos para a Seleção 
de Bolsas) 

10 

 Trabalhos apresentados em eventos na área do 
PPEng entre os últimos cinco anos: 

 
 

 



 

 

Internacionais 
Nacionais 
Regionais 

3 pontos por comunicação 
1,5 pontos por comunicação 
0,5 pontos por comunicação 

 Cursos de curta duração ministrados na área do 
PPENG  
 

0,1 pontos por hora 
ministrada 

 

 Organização de eventos entre os últimos cinco 
anos: 
Internacionais 
Nacionais 
Regionais 

 
 
3 pontos por evento 
1,5 pontos por evento 
0,5 pontos por evento 

 
3 pontos por 
ano 

 Trabalhos publicados em eventos entre os 
últimos cinco anos: 
Internacionais (completo/resumo expandido/ 
resumo) 
Nacionais (completo/resumo expandido/ resumo) 
Regionais (completo/resumo expandido/ resumo) 

 
 
3/1,5/0,75 pontos por evento 
 
1,5/0,75/0,3 pontos por 
evento 0,5/0,3/0,1 pontos por 
evento 

 

 Artigos publicados e artigos comprovadamente 
aceitos para publicação e Patentes (classificação 
da CAPES na área de Engenharias III): 
Qualis A1  
Qualis A2 
Qualis B1 
Qualis B2 
Qualis B3  
Qualis B4  
Qualis B5 
Qualis C 
Patentes  

 
 
 
20 pontos/artigo 
15 pontos/artigo 
10 pontos/artigo 
7 pontos/artigo 
5 pontos/artigo 
4 pontos/artigo 
3 ponto/artigo 
2 ponto/artigo 
20 pontos/patente concedida 

 

 No exame TOEFL-ITP Level 1  dentro de validade 
de dois anos, obteve pontos iguais ou superiores 
a 500. 

5 pontos  

 
 

2. Avaliação de histórico escolar 
 
A pontuação máxima deste item é 20 pontos.  A pontuação obtida pelo candidato é calculada pela 

proporção entre a média aritmética das disciplinas cursadas na graduação e a pontuação máxima de cada 
disciplina é normalizada a 10 (dez). 

 
 

3. Avaliação oral presencial com gravação com ênfase na experiência indicada no currículo, motivação e 
expectativa de conclusão do curso (máximo 35 pontos). 

 


