
Planilha de Resumo e de Pontuação do Currículo - Edital 02/2022
Candidatos ao Doutorado para PG-Entomologia – UFV

1. Identificação e Atividade Profissional (sem pontuação):
Nome: 

Graduação: Ano de Conclusão:

Instituição: 

Possui vínculo empregatício? Sim □ Não □ Manterá vínculo durante o curso?
Sim □ Não □

Ocupação atual:

Orientador(es) do PG-Entomologia pretendido(s):  Faça
um  contato  prévio  com  o(a)  orientador(a)  de  seu
interesse  (por  email)  e  informe  aqui  quem  aceitou
orientá-lo(a).  Note que o contato  prévio não  garante
que a orientação será feita pelo orientador escolhido. A
distribuição de estudantes aos orientadores dependerá
da aprovação da Comissão Coordenadora do Programa.
Áreas de interesse dentro da Entomologia:

Currículo Lattes – acesse seu currículo Lattes e copie o
endereço que se encontra em baixo do seu nome. Por
exemplo: http://lattes.cnpq.br/2457494097126106

2. Histórico Escolar (no máximo 2,0 pontos):

Candidatos ao Doutorado Seus valores

0,3 x nº de disciplinas com conceito B no MS

0,6 x nº de disciplinas com conceito C no MS

Soma destes valores (x)

Seu valor = 2,0 – x

A= de 90% a 100%; B= de 75% a 89%; C= de 60% a 74%

3. Experiência Profissional (no máximo 2,0 pontos):

Atividade Pontuação Coloque aqui o
seu Valor

Estágio 100 horas = 0,2 ponto

Bolsa de Iniciação Científica e/ou no Programa PET 1 semestre = 0,4 ponto

Bolsa de Aperfeiçoamento, de Apoio Técnico, de DCR
e/ou de DTI 1 semestre = 0,6 ponto

Monitoria 1 semestre = 0,4 ponto

Reunião  Científica,  Encontro,  Semana  Científica,
Congresso, Simpósio ou Workshop desde que tenha
explícita abrangência regional (máximo: 1,0 ponto)

1 evento = 0,05 ponto

Reunião  Científica,  Encontro,  Semana  Científica,
Congresso, Simpósio ou Workshop desde que tenha
explícita  abrangência  nacional  ou  internacional
(máximo: 1,0 ponto)

1 evento = 0,1 ponto

Vínculo  empregatício  e/ou  Horas-aula  de  ensino
(máximo: 1,0 ponto)

1  semestre  ou  50  horas-
aula = 0,1 ponto

Número de eventos científicos organizados (máximo:
0,5 ponto)

1 evento = 0,1 ponto

TOTAL

http://lattes.cnpq.br/2457494097126106


4. Produção Intelectual (no máximo 5,0 pontos):

Tipo de Produção Intelectual Pontuação
Coloque aqui o

seu Valor
Artigos  publicado  (ou  aceitos)  em revistas  com
fator  de  impacto  (JCR,  mais  recente),  como
primeiro autor

Somatório  dos  Fatores  de
Impacto  JCR  das  revistas
onde  foram  publicados  os
artigos

Artigos publicados (ou aceitos) em revistas com
fator  de impacto  (JCR,  mais recente),  como co-
autor

Somatório  dos  Fatores  de
Impacto  JCR  das  revistas
onde  foram  publicados  os
artigos, dividido por 2

Número de patentes solicitadas ou obtidas 2,0 por patente

Capítulos de livros publicados em livros com ISBN
(no máximo 2). Não serão considerados anais de
congressos ou similares.

1,0  por  capítulo  (máximo
(2,0)

Número  de  resumos  publicados  em  anais  de
congressos,  simpósios  ou  encontros  deste  que
tenham  explícita  abrangência  regional  (no
máximo 10)

0,05  por  resumo  (máximo
0,5)

Número  de  resumos  publicados  em  anais  de
congressos,  simpósios  ou  encontros  deste  que
tenham  explícita  abrangência  nacional  ou
internacional (no máximo 10)

0,1 por resumo (máximo 0,5)

TOTAL

5. Prêmios acadêmicos ou científicos (no máximo 1,0 ponto):

Tipo de Prêmio Pontuação
Coloque aqui
o seu Valor

Prêmios por alto desempenho em atividades 
relativas ao conteúdo acadêmico ou científico 
(trabalhos premiados, alto desempenho em 
disciplinas etc)

1,0 por prêmio

Prêmios  por  alta  qualidade  em  atividades
relativas  ao  procedimento  acadêmico-científico
(fotografia,  ilustração  científica,  criação  de
métodos e equipamentos, e similares)

0,5 por prêmio

Prêmios por alta qualidade em atividades 
relativas à atitude acadêmica ou cientifica 
(organização de eventos, ciência para leigos etc)

1,0 por prêmio

TOTAL

NOTA FINAL:
Notas das Partes 2, 3, 4 e 5 deste

formulário Nota máxima Sua nota (depois de preencher itens 2,
3, 4 e 5 da planilha)

2. Histórico Escolar 2,0

3. Experiência Profissional 2,0

4. Produção Intelectual 5,0

5. Prêmios acadêmicos ou
científicos 1,0

NOTA FINAL CV (= 2+3+4+5) 10,0


