
Anexo II - PLANILHA DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DS DO PPGEC 

Nome:_________________________________________________________________ 

1. Formação do candidato - Máximo de 1 ponto   

Disciplinas Cursadas em Programas de Pós-Graduação nos últimos 3 anos, na Área de Ciências 
Exatas (0,25 pontos por disciplina com conceito "A" e 0,1 ponto por disciplina com conceito "B")   
Curso de Especialização Latu Sensu Concluído (0,5 ponto)   
Subtotal 1 (máx. 2 ptos) 

 2. Produção Científica - Máximo 5 pontos   

Congressos:   

       - Local            (0,01 pontos por publicação)   

       - Regional       (0,02 pontos por publicação)   

       - Nacional       (0,03 pontos por publicação)   

       - Internacional (0,04 pontos por publicação)   

Periódicos Indexados pela CAPES:   

       - Qualis A1     (1,00 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis A2     (0,85 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis B1     (0,75 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis B2     (0,50 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis B3     (0,20 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis B4     (0,10 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

       - Qualis B5, C ou RECC (0,05 pontos por artigo publicado ou aceito para publicação)   

Livro ou capítulo em área de interesse do PPGEC (Engenharia Civil)   

       - Nacional       (0,10 pontos por capítulo)   

       - Internacional (0,20 pontos por capítulo)   

       - Nacional       (0,50 pontos por livro)   

       - Internacional (0,75 pontos por livro)   

Subtotal 2 (máx.: 5 ptos)..... 

 3. Experiência Profissional - Máximo 1,5 pontos   
Experiência Profissional em indústria da área: 0,10 pontos/semestre (máx.: 1,0)   

Experiência Profissional no magistério, na área: 0,20 / semestre (máx.: 1,6).   

Patente de produto ou processo: 1,0 ponto/patente;    

Software desenvolvido e registrado: 1,0 ponto/produto;   

Subtotal 3 (máx.: 1 ptos)..... 

 4. Outras Atividades Acadêmicas na Área - Máximo 1,5 pontos   

Outras Atividades Acadêmicas ou Científicas na Área (prêmios, menção honrosa, participação 
em projeto de pesquisa, monitoria, etc): 0,1 ponto por item (Max.: 1,0 ponto)   

Prêmio de melhor aluno em seu curso de graduação (0,5 pontos)   

Iniciação científica (0,5 Pontos por semestre)   

Subtotal 4 (máx.: 1 ptos)..... 

 5.Perfil do Candidato - Máximo 1 ponto   
Origem de Formação                                         (até 0,25 pontos)   

Fluência em Inglês                                             (até 0,25 pontos)   

Dedicação ao Programa                                    (até 0,25 pontos)   

Outros ?????? (JUSTIFICAR ABAIXO!)         (até 0,25 pontos)   

    

Subtotal 5 (máx.: 1 ptos).....  

Total de pontos do candidato (Max.: 10 pontos)  

Declaro que as informações acima descritas são verdadeiras. 
Curitiba, ____/____/_______  Assinatura: __________________________________________________   


