
 

 
ANEXO V 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA - MESTRADO UNIPAMPA 
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS 

   

  Instruções: 

  1. Preencha os campos coloridos em números arábicos, com a casa decimal determinada por vírgula 
(quando houver).   Ex: Três anos e meio = digite  "3,5" (sem as aspas).   O programa 
automaticamente gerará sua pontuação. 
2. Os itens são excludentes, não podendo haver dupla atribuição. 

  3. Para saber os fatores de impacto das revistas indexadas, consulte o site do PPGBioq 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/) (clique no link CAPES; Qualis CB II) 

4. Após preencher os campos correspondentes as suas atividades, salve e imprima a planilha. 

5. Coloque seu nome por extenso, a data e assine. 

  6. Esta planilha deverá ser ENTREGUE NA FORMA IMPRESSA com a assinatura do candidato, 
acompanhada da DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.  
 
Graduação: 

  Formação científica: (informe o tempo em anos ou fração de ano) anos Pontos 

Bolsista de Iniciação financiada por pró-reitoria de pesquisa ou similar 1 1,00 

Bolsista de iniciação da FAPERGS/ CNPq, ou outra fundação estadual de 
fomento, ou bolsista PET 1 3,00 

Iniciação científica sem bolsa  1 0,80 

Participação em projetos de pesquisa 1 0,50 

 

 
5,30 

Pós-Graduação  

  Formação científica: (informe o tempo em anos ou fração de ano). anos Pontos 

Estágio em laboratório de pesquisa 1 15,00 

Especialização em outra área (duração mínima 360 horas) 1 5,00 

 unidades 
 Mestrado em outra área 1 10,00 

 

 
30,00 

Atuação profissional 

  Docência: (informe em  número de créditos; cada crédito equivale a 
15hs/aula) créditos Pontos 

Docência de terceiro grau, como horista 1 0,20 

Docência de terceiro grau, como contratado efetivo 1 0,50 

 unidades 
 bancas de trabalho de conclusão de curso 1 0,10 

patente registrada  1 40,00 

 

 
40,80 

 

  Artigos aceitos ou publicados (serão considerados aqueles que já 
apresentarem DOI publicado) número Pontos 

Artigo publicado em revista indexada Qualis A1 1 20,00 

Artigo publicado em revista indexada  Qualis A2 1 17,00 

Artigo publicado em revista indexada Qualis B1 1 15,00 

Artigo publicado em revista indexada Qualis B2 1 10,00 

Artigo publicado em revista indexada  Qualis B3 1 7,50 



 

 

 

Artigo publicado em revista indexada  Qualis B4 1 5,00 

Artigo publicado em revista indexada  Qualis B5 1 2,50 

Artigo publicado em revista Qualis C ou sem Qualis 1 1,50 

 

 
78,50 

 

  Artigos submetidos no último ano (deve apresentar comprovante 
atualizado da submissão; pode ser print screen da página do periódico) número 

 Artigo submetido em revista indexada Qualis A1 ou A2 1 2,00 

Artigo submetido em revista indexada Qualis B1 ou B2 1 1,50 

Artigo submetido em revista indexada  Qualis B3, B4 ou B5 1 1,00 

Artigo submetido em revista Qualis C ou sem Qualis 1 0,50 

 

 
5,00 

Resumos apresentados: máximo de 20 em cada item número 
 Resumo em eventos de sociedade internacional 1 1,00 

Resumo em eventos de sociedade nacional (Ex: FESBE, SBQ, SBBq, etc...) 1 0,50 

Resumo apresentado em eventos locais (Ex: SIEPE, JAI, etc...) 1 0,30 

   1,80 

 

   

 
161,40 

 

  ATENÇÃO: 

  1. O preenchimento das áreas coloridas desta planilha é de EXCLUSIVA responsabilidade do 
candidato. 

2. Somente os itens relacionados na planilha serão considerados na avaliação. 

  3. A ausência de comprovação documental implica na eliminação da pontuação correspondente 
obtida no item. 

4. A comissão de seleção avaliará os casos omissos. 

   

   

  Declaração: 

  DECLARO que as informações aqui prestadas são verdadeiras, e que estou ciente e concordo com 
as condições de preenchimento estabelecidas nos itens 1 a 6 descritos acima. 
 
 

  Nome do Candidato: 

   

  Data e Assinatura: 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


