ANEXO A AO EDITAL Nº 10/2021 - PPGZO

1.
Critérios para avaliação do Currículo (Ordenar
comprobatórios na ordem dos itens descritos abaixo):
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16

Descrição
Artigo publicado em revista Qualis Capes A1, A2, B1
e B2 (6 pontos cada)
Artigo publicado em revista Qualis Capes B3 e B4 (4
pontos cada)
Artigo publicado em revista Qualis Capes B5 e C (2
pontos cada )
Resumo, trabalhos completos publicados em Anais de
eventos nacionais ou internacionais (0,5 ponto cada)
Resumo publicados em Anais de eventos regionais ou
locais (0,25 pontos cada)
Livros e/ou capítulos de livros publicados com ISBN =
2 ponto cada
Bolsas de Iniciação Científica ou Tecnológica/Apoio
técnico, Extensão/Inovação e bolsas PET (0,5
ponto/mês)
Monitoria exercida = 0,3 ponto/mês
Pós-graduação Lato sensu na área de concentração
do PPGZO (360 h ou mais) (5 pontos cada)
Formação complementar na área de concentração do
PPGZO (Cursos com mínimo de 20 h cada) (0,5 ponto
cada)
Estágios técnicos (exceto estágio obrigatório de
conclusão de curso) na área de concentração do
PPGZO (mínimo de 120 h cada) (1 ponto a cada 120
horas)
Experiência em docência. Docência em ensino
superior (4 pontos por ano).Docência em ensino
fundamental ou médio (2 pontos por ano)
Atividades profissionais na área do PPGZO (2
pontos/ano)
Organização de eventos na área do PPGZO (1 ponto
cada)
Participação em palestras, minicursos, semanas
acadêmicas e outros eventos na área do PPGZO (0,2
ponto cada)
Cargos de gestão de entidades estudantis (centro
acadêmico, associação atlética universitária, empresa
júnior e hotel tecnológico) ou colegiados de curso (1
ponto cada)

Pontuação
Máxima
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
30
11
5
5

3

20
10
5
1

2

documentos
Pontuação
sugerida*

Participação em bancas de conclusão de curso
17 (eventos científicos, TCC e especialização) (0,5
ponto/banca)
Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou científica (1
18
ponto cada)

5
3

*A pontuação será considerada referente à produção nos últimos dez anos.

2.

Comprovantes válidos para os itens do Anexo A:

Itens 1, 2 e 3 – Fotocópia da primeira página do artigo (contendo obrigatoriamente nome
da revista, ano de publicação, volume e página inicial do artigo).
Itens 4 e 5 – Fotocópia do certificado de publicação/apresentação no evento ou primeira
página do resumo acompanhada de um documento que comprove o aceite do resumo no
evento (e-mail da comissão organizadora ou página do evento na internet).
Item 6 – Fotocópia da ficha catalográfica e para capítulos de livro incluir também fotocópia
do sumário do livro e da primeira página do capítulo publicado.
Item 7 – Fotocópia do certificado de conclusão do trabalho/declaração do orientador (para
iniciação científica, tecnológica/apoio técnico, extensão/inovação e grupo PET).
Item 8 – Fotocópia do certificado de conclusão da monitoria.
Itens 9, 10 e 11 – Fotocópia do certificado ou da declaração do curso/estágio, constando
o número de horas.
Item 12 – Fotocópia da carteira de trabalho assinada, ou do documento comprobatório
assinado pelo coordenador do curso ou diretor de ensino.
Item 13 – Fotocópia da carteira de trabalho assinada ou do contrato de trabalho com datas
de início e fim do trabalho ou comprovação de que esteja em andamento.
Itens 14 e 15 – Fotocópia do documento comprobatório emitido pela comissão
organizadora do evento.
Item 16 – Fotocópia do documento comprobatório emitido pela diretoria de ensino ou
entidade equivalente.
Item 17 - Certificado, declaração ou ata de defesa que contenha o nome dos participantes
da banca.
Item 18 – Certificado ou declaração do recebimento do título com identificação da entidade
promotora e assinatura do responsável legal da entidade ou cargo equivalente

3.

Critérios para avaliação da defesa do projeto:

a) Relação com a linha de pesquisa do PPGZO (1 ponto);
b) Relação com sub-área a qual o candidato concorre (1 ponto);
c) Coerência teórica-metodológica (2 pontos);

d) Redação (Ortografia, gramática e estruturação frasal) (2 pontos);
e) Capacidade de reflexão crítica acerca do tema do projeto (3 pontos);
f) Viabilidade da realização do projeto (1 ponto).
4.

O Projeto não será obrigatoriamente executado após a aprovação.

5.
Os candidatos não necessitarão apresentar oralmente o projeto, serão
apenas arguidos sobre o mesmo por uma banca examinadora composta por
no mínimo dois membros.

