ANEXO 2
Tabelas de critérios para pontuação nas etapas do processo seletivo

1 - Critérios de pontuação para o (Pre)Projeto de Dissertação (Mestrado) e
Projeto de Tese (Doutorado)
Delimitação da problemática, hipótese e objetivos

1,5

Aspectos formais e linguagem

1,0

Viabilidade metodológica e exequibilidade da proposta pesquisa

1,5

Alinhamento da proposta com as áreas de pesquisa do PPCIR

1,5

Argumentação em torno do tema, objetivo, metodologia e justificativa da proposta de
pesquisa
Apresentação das principais discussões teóricas, conceituais e/ou empíricas em torno
do tema proposto para pesquisa
Clareza na redação e apresentação da proposta de pesquisa

1,5

Total

10,0

1,5
1,5

2 - Critérios de pontuação para a prova escrita de conhecimento específico
Coesão, Coerência e fluidez textual

2,0

Argumentação e fundamentação das respostas

2,0

Articulação das ideias e a clareza na expressão das mesmas

2,0

Domínio da bibliografia indicada no edital

2,0

Reflexão crítica, capacidade de articulação dos conteúdos e criatividade

2,0

Total

10,0

3 – Critérios para pontuação do Currículo Lattes
1- Formação Acadêmica
Especialização Lato Sensu concluída na área de Ciência da Religião

0,6

Especialização Lato Sensu concluída em áreas afins

0,5

Cursos Extra-curriculares realizados na área de Ciência da Religião (carga horária
mínima 20h )

0,2

Cursos Extra-curriculares realizados em áreas afins (carga horária mínima 20h )

0,2

Eventos Acadêmico-Científicos na Área de Ciência da Religião (carga horária mínima
8h)

0,1

Máximo de pontuação neste item 1,0

2- Produção Acadêmico-científica
Livro de caráter acadêmico com temática em religião

0,5

Livro de caráter acadêmico sem temática em religião

0,4

Capítulo de Livro de caráter acadêmico com temática em religião

0,4

Capítulo de Livro de caráter acadêmico sem temática em religião

0,3

Artigos publicados em periódicos (Qualis A1, A2, B1)

0,8

Artigos publicados em periódicos (Qualis B2, B3, B4, B5)

0,4

Artigos publicados em periódicos (Qualis C ou sem qualificação)

0,1

Texto Completo publicado em anais de Congresso na área de Ciência da Religião

0,4

Resumo publicado em anais de Congresso na área de Ciência da Religião

0,2

Texto Completo publicado em anais de Congresso em áreas afins

0,3

Resumo publicado em anais de Congresso em áreas afins

0,1

Máximo de pontuação neste item 1,0

3- Atividades de pesquisa e docência
Iniciação Científica aprovada institucionalmente (mínimo 6 meses)

0,3

Participação em projetos de Iniciação a Docência (mínimo 6 meses)

0,2

Participação em grupos de estudo atestada por docente (mínimo 6 meses)

0,3

Atividades de tutoria, monitoria ou estágio em docência (mínimo 6 meses)

0,2

Participação em projeto de extensão coordenado por docente universitário (mínimo 6
meses)

0,2

Experiência em docência no ensino básico (semestre)

0,2

Experiência em docência no ensino superior (semestre)

0,5

Coordenação de eventos e de revistas acadêmico-científicos na área de Ciência da
Religião

0,3

Representação discente em reuniões de colegiado e departamental (1 ano)

0,2

Participação na organização de eventos acadêmico-científicos na área de Ciência da
Religião

0,2

Máximo de pontuação neste item 1,0

3,0

Total*
* A nota total do currículo será somada aos 7,0 (sete pontos) de partida de todos os
candidatos aprovados para essa etapa, conforme consta no item 6.d do Edital

4 – Critérios para pontuação na Entrevista/Arguição
Disponibilidade de tempo para a pesquisa

1,0

Perfil e trajetória acadêmico/profissional para a área

1,0

Capacidade de comunicação e articulação de ideias

1,0

Articulação geral dos temas apontados na bibliografia do processo seletivo

1,0

Conhecimento sobre as discussões teóricas e/ou empíricas em torno do tema
proposto para pesquisa

2,0

Argumentação em torno do tema, objetivo, metodologia e justificativa da
proposta de pesquisa

2,0

Viabilidade metodológica e exequibilidade da proposta pesquisa

2,0
Total 10,0

