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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E DO PROJETO
(Retificado em 07/02/2019)
Análise e ponderação das informações constantes no Currículo Lattes (peso de 50%) e do
Projeto e Plano de Trabalho (peso de 50%)
Avaliação do Currículo Lattes(1)
Itens
Pontos
Artigos completos publicados em periódicos
Artigo publicado ou aceito para
PQ (2)
publicação em periódico classificado
no Qualis
Outros
Intercâmbios no exterior (3)
0,5
Outras atividades na área ou áreas
Pontuação
afins
por
atividade
- Depósito de patentes
0,2
- Autoria de livro ou capítulo de livro
0,2
- Coorientações
0,2
- Prêmios
0,2
- Outras
0,1

Máximo 7 pt

Máximo 1,0

Máximo 2,0 pt

(1) Só serão considerados a produção dos últimos 5 anos;
(2) PQ = (A1 + A2 x 0,85 + B1 x 0,70 + B2 x 0,50 + B3 x 0,2). As classificações dos
periódicos podem ser encontradas em qualis.capes.gov.br (Engenharias II);
(3) Período mínimo de 4 meses
Avaliação do Projeto e Plano de trabalho
O Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho serão avaliados por meio da proposta escrita e
de apresentação para uma comissão avaliadora que arguirá o candidato. As apresentações
serão nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019 (a lista com a programação das apresentações
será divulgada em breve) e cada candidato(a) terá até 10 min para apresentação da
proposta que será seguida por arguição. Os critérios utilizados serão:







Conhecimento do candidato (peso de 25%)
Compatibilidade do projeto com tema e grupo de pesquisa (5%)
Potenciais impactos do projeto e contribuição para a ciência, tecnologia e inovação
(5%)
Contextualização e inserção no Estado da Arte (5%)
Exequibilidade e adequação da metodologia (5%)
Relevância e originalidade (5%)
Nota final

A nota final será calculada de acordo com as respectivas notas e pesos da Avaliação do
Currículo Lattes (CL) e do Projeto e Plano de Trabalho (PP). Em caso de empate na nota
final, a experiência anterior do candidato como bolsista de Pós-doutorado poderá ser usada
como critério de desempate.

