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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL 

NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO 
 

Obs.: O candidato deverá rubricar em todas as páginas e na última assinar no campo 

apropriado, anexando a tabela preenchida no momento de inscrição.  

TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – 2019/2022 

A – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
     
   

Atividade 

Número do 
documento Anexo 
ao Currículo Lattes  

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
da Atividade 

Indicar período, local, função, envolvimento no 
documento anexo. 

   Professor de ensino fundamental, médio, técnico ou 
ensino superior (0,5 ponto por semestre, máximo 20 
semestres) 

 
10 

 Outras atividades profissionais (0,5 ponto por 
semestre, máximo de 20 semestres) 

 
10 

 Pontuação máxima Item A 
 

20 
   

   

B – ATIVIDADES DE PESQUISA 
     
   

Atividade 

Número do 
documento Anexo 
ao Currículo Lattes 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
da Atividade 

Indicar local, projeto, período, orientação, 
envolvimento no documento anexo 

   Estágio com mínimo de 60 horas (2 pontos a cada 60 
horas, máximo 10 pontos) 

 
10 

 Participação em Programa de Iniciação Científica ou 
similar (cinco pontos por semestre letivo, máximo de 
10 pontos) 

 
10 

 
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (cinco pontos por 
semestre letivo, máximo de 10 pontos) 

 
10 

 Participação, como graduado, em projeto de pesquisa 
aprovado por instâncias pertinentes (cinco pontos por 
semestre letivo, máximo de 10 pontos, independente 
do número de projetos) 

 
10 
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Pontuação máxima do Item B 
 

40 
  

C. PRODUÇÃO ACADÊMICA: 
  

   

Trabalho produzido 

Número do 
documento anexo 
ao Currículo Lattes 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
da Atividade 

Indicar periódico/evento, local, título, autores, 
número de páginas no documento anexo. 

   Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 
de estudantes (2 pontos por apresentação, com o 
máximo de 5 apresentações) 

 
10 

 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 
profissionais locais/regionais (2 pontos por 
apresentação, com o máximo de 5 apresentações) 

 
10 

 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 
nacionais (5 pontos por apresentação, com o máximo 
de 2 apresentações) 

 
10 

 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 
internacionais (5 pontos por apresentação, com o 
máximo de 2 apresentações) 

 
10 

 Publicação de trabalhos completos em anais de 
congresso nacional (5 pontos por publicação, com o 
máximo de 2 publicações) 

 
10 

 
Publicação de trabalhos completos em anais de 
congresso internacional (5 pontos por publicação, com 
o máximo de 2 publicações) 

 
10 

 Publicação em periódicos com Qualis B5, B4 e B3 (5 
pontos por publicação, com o máximo de 2 
publicações) 

 
10 

 Publicação em periódicos com Qualis B2 e B1 (10 
pontos por publicação, com o máximo de 2 
publicações) 

 
20 

 
Publicação em periódicos com Qualis A1, A2, A3 e  A4 
(15 pontos por publicação, com o máximo de 2 
publicação) 

 
30 

 Publicação de capítulos de livros na área de Gestão 
Ambiental ou Tecnologias Ambientais (5 pontos por 
publicação, com o máximo de 2 publicações) 

 
10 

 Publicação de livros na área de Gestão Ambiental ou 
Tecnologias Ambientais (5 pontos por publicação, com 
o máximo de 2 publicações) 

 
10 

 
Pontuação máxima do Item C 

 
140 

 



 

ANEXO III – TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 2019/2022 
EDITAL DE SELEÇÃO DE MESTRADO ACADÊMICO - TURMA 2023/1 

 
D – ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO: 

    
   

Trabalho produzido 

Número do 
documento anexo 
ao Currículo Lattes 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação da 
Atividade 

Indicar evento, curso, duração no documento anexo 
   Participação em congressos e simpósios sem 

apresentação de trabalhos (2 pontos por 
participação, com o máximo de 5 participações) 

 
10 

 
Minicursos como aluno (2 pontos por cada 8 horas 
de participação, com o máximo de 40 horas) 

 
10 

 Participação em cursos com média duração (mínimo 
40 horas) (5 pontos por participação, com o máximo 
de 2 cursos) 

 
10 

 Comissão organizadora em eventos 
científicos/extensão (Seminários, Congressos etc...) 
(2 pontos por participação, com o máximo de 5 
participações) 

 
10 

 Participação em projeto de extensão devidamente 
registrado (2 pontos por participação, com o máximo 
de 5 participações) 

 
10 

 Monitoria de disciplina (3 pontos por monitoria, com 
o máximo de 5 participações) 

 
15 

 
Pontuação máxima do Item D 

 
65 

 Pontuação máxima atribuída ao Currículo Lattes: 
265 pontos 

    

 

________________________ (cidade/estado), ______ de ____ de 2022.  

  

 

___________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 


