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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO ESPECIAL PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO 

- CHAMADA ESPECIAL PARA ÁREA DE  
DIVERSIDADE FUNCIONAL E FILOGENÉTICA DE PEIXES NA ÁREA DE INFUÊNCIA DA UHE BELO 

MONTE – 
 

ANEXO II 

Formulário para Análise de Currículo 
 

Somente serão consideradas as informações acompanhadas de documentos comprobatórios escaneados e enviados 
para o e-mail no pedido de inscrição (ppgbc.ufpa@gmail.com) 

 

1.FORMAÇÃO (PESO 10) 

Peso 

TITULAÇÃO, CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, GRADUAÇÃO EXTRA OU PÓS-
GRADUAÇÃO Quantidade 

Documentos comprobatórios devem indicar período, local, instituição 

5,0 
Mestrado, doutorado em cursos reconhecidos e/ou revalidados pelo MEC 
(máximo de uma pós-graduação, valendo 1 ponto) 

  

2,5 
Aprovação em Processo Seletivo de Programas de Pós-Graduação nos 
últimos 12 meses 

 

0,5 
Graduação Extra, Aperfeiçoamento ou Especialização em áreas afins ao 
Programa de Biodiversidade e Conservação (1 ponto para cada) 

 

0,5 
Cursos com mais de 200 horas, em áreas afins ao Programa de 
Biodiversidade e Conservação 

  

   

2. PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 50) 

Peso 

Trabalhos produzidos 

Quantidade Documentos comprobatórios devem indicar período/evento, local, título, 
autores, número de páginas, etc 

6,0 
Publicação de artigos científicos em periódico Classificado no Qualis A (1 
ponto por publicação)- Área de Biodiversidade 

  

4,0 
Publicação de artigos científicos em periódico Classificado no Qualis B1-B2 (1 
ponto por publicação) - Área de Biodiversidade 

 

2,0 
Publicação de artigos científicos em periódico Classificado no Qualis B3-B5 
(1ponto por publicação) - Área de Biodiversidade 

 

1,0 
Publicação de artigos científicos em periódicos não classificados no Qualis (1 
ponto por publicação) - Área de Biodiversidade 

 

2,0 
Publicação de livro ou capítulo de livro na área com corpo editorial (1 ponto 
por publicação) 

 

1,0 
Publicação de TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS de congresso 
INTERNACIONAIS (1 ponto por publicação) 

 

0,8 
Publicação de TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS de congresso NACIONAIS 
(1 ponto por publicação, com máximo de 2 publicações) 

 

0,6 
Apresentação de trabalhos/resumo em congressos profissionais 
INTERNACIONAIS (1 ponto por apresentação) 
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0,5 
Publicação de livro ou capítulo de livro em outra área sem corpo editorial (1 
ponto por publicação) 

  

0,4 
Apresentação de trabalhos/resumo em congressos profissionais NACIONAIS 
(1 ponto por apresentação) 

 

0,2 
Apresentação de trabalhos/resumo em congressos ou eventos REGIONAIS (1 
ponto por apresentação) 

 

 
 
 
 

  

3. ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 30) 

Peso 

Formação 

Quantidade Documentos comprobatórios devem indicar período, local, projeto, carga 
horária em horas, orientação, envolvimento, etc 

0,2 Estágio voluntário, mínimo 120 horas (1 ponto para cada 120 horas)   

0,2 Bolsa de iniciação científica ou similar (1 ponto por semestre letivo)   

0,2 Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 ponto por semestre letivo)   

0,1 
Participação em projeto de pesquisa ou extensão enquanto não bolsista (1 
ponto por semestre) (limite máximo 10 pontos) 

  

   

4. ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (PESO 10) 

Peso 
Documentos comprobatórios devem indicar evento, curso, carga horária em 
horas, etc 

Quantidade 

1,0 Prêmios científicos (1 ponto por participação)   

0,5 
Ministrante de Curso, Minicurso ou palestras em eventos científicos 
nacionais ou internacionais (1 ponto por 8 horas de participação) 

 

0,5 Atividades de docência (1 ponto por semestre) (Limite máximo 10 pontos)  

0,3 
Participação de Banca Examinadora de conclusão de curso (1 ponto por 
participação) 

 

0,3 Participação em congressos e simpósios (1 ponto por participação)  

0,3 
Comissão organizadora de eventos científicos/extensão (seminários, 
congressos, etc) (1 ponto por participação) 

 

0,2 Monitoria de disciplina (1 ponto por participação)  

0,2 
Participação em Semanas de Estudos de Graduação ou outros encontros 
regionais (1 ponto por participação) 

 

0,2 
Curso, Minicurso ou atividades como aluno em eventos científicos nacionais 
ou internacionais (1 ponto por 8 horas de participação) (limite máximo 10 
pontos)  

  

0,1 
Outros cursos (nas áreas afins do Programa) 1 ponto por 8 horas de 
participação. Máximo de 10 pontos. 

  

0,1 Monitoria em eventos científicos e de extensão (1 ponto por monitoria)   

0,1 
Outros: (participar como ouvinte em palestras, por exemplo) (1 ponto por 
participação) 
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