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CRITÉRIOS PONTOS PONTUAÇÃO OBTIDA 

1 . FORMAÇÃOACADÊMICA, TITULAÇÃO E 

ATUAÇÃOPROFISSIONAL 
3,0 (pontuação máxima*) 

Curso de pós-graduação lato sensu, concluído. 
1,5/Em Geografia 
1,0/Outras áreas 

(Por curso) 
 

Curso de pós-graduação stricto sensu, concluído. 
1,5/Em Geografia 
1,0/Outras áreas 

(Por curso) 
 

Atuação no ensino superior  1,0/semestre   

Atuação no ensino fundamental e médio 0,8/semestre   
Atuação em ensino à distância  0,5/semestre   

Atuação em outras atividades correlatas à Geografia  0,5/semestre   

Atuação como bacharel em Geografia 0,5/semestre   

Média do histórico da graduação / 100 1,0 (máximo)  

Total obtido(item 1)  

TOTAL CONSIDERADO NO ITEM 1  

 

 

2. PROJETOS DE PESQUISA, PROJETOS DE EXTENSÃO E 

EVENTOS 
3,5(pontuação máxima*) 

Participação em grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq 0,3/semestre  

Participação em programas de Iniciação Científica ou 

outros programas institucionais 
1,0 /ano   

Participação em equipe de projeto de extensão/pesquisa 0,5/semestre  

Participação em evento científico  
0,1/evento (Máximo 

2,0 pontos) 
 

Apresentação de trabalho em evento científico 0,5/apresentação  

Participação em comissão organizadora de evento 

científico 
0,5/evento  

Participação, como coordenador/debatedor de mesa, em 

evento científico 
0,5/participação  

Participação, como ministrante/palestrante de mesa, em 

evento científico 
0,8/participação  

Participação, como monitor, em evento científico 0,3/evento  

Monitoria em ensino 0,5/semestre   

Assessoria e consultoria 0,3/evento  

Trabalhos técnicos 0,3/trabalho  

Participação em bancas de trabalhos de conclusão 0,5/banca  

Participação em bancas de comissões julgadoras 0,5/banca  

Participação em cursos diversos 
0,3/curso (Máximo 

1,5 pontos) 
 

Orientações de iniciação científica 0,5/orientação  

Orientações de trabalho de conclusão de curso e 

supervisões concluídas no nível superior 
0,5/orientação  

Total obtido(item 2)  

TOTAL CONSIDERADO NO ITEM 2  
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3. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 3,5 (pontuação máxima*) 

Publicação de artigos completos publicados em 

periódicos, na área 
2,0/artigo  

Publicação de artigos completos publicados em 

periódicos, em área correlata 
1,0/artigo  

Publicação de livro, na área 2,5/livro  

Publicação de capítulo de livro, na área 2,0/artigo  

Publicação de capítulo de livro, em área correlata 1,0/artigo  

Publicação de livro, em área correlata 1,5/livro  

Organização de livro 1,0/livro  

Publicação de resenha 1,5/resenha  

Publicação de trabalho completo em anais de eventos 

científicos. 
1,0/artigo  

Publicação de resumo expandido em anais de eventos 

científicos. 
0,5/artigo  

Publicação de resumo em anais de eventos científicos. 0,3/artigo  

Publicação de relatórios ou projetos técnicos 0,3/relatório-projeto  

Artigos aceitos para publicação em revista ou livro, na 

área 
1,0/artigo  

Artigos aceitos para publicação em revista ou livro, em 

área correlata 
0,5/artigo  

Artigos aceitos para publicação em anais 0,5/artigo  

Participação em Conselho Editorial em Revista 

Científica 
0,5/semestre  

Subtotal obtido (item 3)  

TOTAL CONSIDERADO NO ITEM 3  

 

TOTAL GERAL 
(Soma dos totais considerados nos itens 1, 2 e 3) 

 

* Os pontos excedentes, em cada item, serão desconsiderados. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

