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ANEXO V 

BAREMA - AVALIAÇÃO CURRÍCULO 

 

CANDIDATO (A) ________________________________________________________ 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA___________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

máxima 

Pontuação 

obtida 

GRADUAÇÃO 10 pontos  

Ciências Biológicas 5,0  

Áreas afins 3,0  

Outras áreas 2,0  

PÓS-GRADUAÇÃO lato sensu (a partir de 360h) 15 pontos  

Botânica 7,0  

Outras áreas de Ciências Biológicas 5,0  

Outras áreas 3,0  

APERFEIÇOAMENTO (a partir de 180h) 5 pontos  

Na área ou correlata 3,0  

Outra área 2,0  

EXPERIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 20 pontos  

Iniciação científica na área (2,0 por ano) 4,0  

Iniciação científica em outras áreas (1,0 por ano) 2,0  

Extensão na área ou correlata (2,0 por ano) 2,0  

Extensão em outras áreas (1,0 por ano) 1,0  

Curso de curta duração (menos de 40h) (0,3 por curso) 1,5  

 



Iniciação tecnológica (mínimo de 01 ano) (0,5 por ano) 1,0  

Coordenação de projeto de extensão (1,0 por projeto) 3,0  

Coordenação de projeto de pesquisa (1,0 por projeto) 3,0  

Participação em projetos de pesquisa na área (0,3 por 

projeto) 

1,5  

Consultor na área ou correlato (0,5 por atividade) 1,0  

EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 15 Pontos  

Exercício em magistério superior (1,0 por semestre) 4,0  

Monitoria de ensino no magistério superior (0,2 por 

semestre) 

1,0  

Curso de curta duração ministrado (0,3 por curso) 1,5  

Iniciação à docência (mínimo de 01 ano) 1,0  

Exercício no ensino médio ou fundamental (1,0 por ano) 4,0  

Orientação de TCC ou IC na área ou correlata (0,5 por 

trabalho) 

2,5  

Outras orientações 1,0  

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 20 Pontos  

Livro ou capítulo de livro na área ou correlata (0,5 por 

trabalho) 
4,0  

Publicação de artigos em periódicos indexados com 

comprovação da indexação (1,0 por trabalho) 
5,0  

Publicação de artigos em periódicos não indexados (0,5 por 

trabalho) 
4,0  

Publicações de resumos expandidos em anais de eventos 

científicos (0,3 por trabalho) 
3,0  

Publicações de resumos em eventos científicos (0,4 por 

trabalho) 
2,0  

Publicações de outra natureza (cadernos, catálogos, 

notas, relatório de pesquisa, etc.) (0,2 por trabalho) 

2,0  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 10 pontos  

Como palestrante/ apresentação de trabalho (0,5 por 

trabalho) 

3,0  

Como participante (0,4 por evento) 2,0  

Organização (coordenação e vice-coordenação) (0,5 por 

evento) 

3,0  

Comissão organizadora (0,2 por evento) 2,0  

PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA 5 pontos  

Defesa de TCC de Pós-graduação (0,5 por banca) 3,0  

Defesa de TCC de graduação (0,4 por banca) 2,0  

TOTAL 100 pontos  



 


