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Tempo de curso inferior ou igual ao tempo previsto na graduação

Tempo de curso até 1 ano a mais na graduação

Universidade Federal de Juiz de Fora

Instituto de Ciências Exatas – Departamento de Física  

Programa de Pós-Graduação em Física

Avaliação do Histórico Escolar e Currículo Vitae – Doutorado

Candidato:                                                                                          

Avaliação do histórico escolar

Válido apenas o 

título de maior 

pontuação

Válido apenas o 

título de maior 

pontuação

Fazer soma das notas e dividir sempre pelo total de 

disciplinas (5 na graduação e 3 no mestrado). Caso tenha 

feito menos que o total, notas das demais serão 0.

Mestrado em outras áreas

Média simples das notas das disciplinas da graduação (dentro do escopo do nosso PPG - Disciplinas 

específicas que são consideradas importantes para os  candidatos que querem fazer 

Mestrado/Doutorado. O valor deve ficar entre zero e dez. Sendo essas: Mecânica Quântica 1 e 2, 

Teoria Eletromagnética 1 e 2 e Física Estatística )

Média simples das notas das disciplinas do Mestrado (dentro do escopo do nosso PPG - Disciplinas 

específicas que são consideradas importantes para os  candidatos que querem fazer 

Mestrado/Doutorado. O valor deve ficar entre zero e dez. Sendo essas: Mecânica Quântica 3, Teoria 

Eletromagnética 3 e Física Estatística 2)

Mestrado em Física ou com nivelamento completo das disciplinas de mestrado

Mestrado em em áreas afins

Graduação em áreas afins

 
Bacharelado em Física ou Licenciatura em Física (ou graduação em áreas afins) com Nivelamento 

completo das disciplinas de graduação



0

8

4

0

- #VALOR! Melhor resultado: 89

Pontos Quantidade TOTAL

5 0

3 0

2 0

1 0

2 0

1 0

3 0

10 0

Participação em iniciação científica (fora do escopo do nosso PPG, pontuados por ano, limitado a 3 

anos no total)

Tempo de curso até 6 meses a mais no mestrado

Tempo de curso mais de 1 de ano no mestrado

Avaliação Currículo vitae – Acadêmico

Artigos completos (publicados ou aceitos para publicação) em periódicos internac. Indexados (dentro 

do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 3 artigos)

Artigos completos (publicados ou aceitos para publicação) em periódicos nacionais indexados 

(dentro do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 3 artigos)

Artigos completos (publicados ou aceitos para publicação) em periódicos internac. Indexados (fora 

do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 3 artigos)

Artigos completos (publicados ou aceitos para publicação) em periódicos nacionais. Indexados (fora 

do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 3 artigos)

Participação em iniciação científica (dentro do escopo do nosso PPG, pontuados por ano, limitado a 

3 anos no total)

Tempo de curso mais de 1 de ano na graduação

Capítulos de livros (dentro do escopo do nosso PPG e de autoria coletiva, sendo pontuados no 

máximo 3 capítulos em livros distintos)

Livro (dentro do escopo do nosso PPG e de autoria exclusiva, limitado a 1)

Tempo de curso inferior ou igual ao tempo previsto no mestrado



3 0

5 0

3 0

1 0

3 0

1 0

1 0

4 0

- 0 0 Melhor resultado: 114

Depósitos de patentes nacionais (dentro do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 3 

patentes)

Depósitos de patentes internacionais (dentro do escopo do nosso PPG, sendo pontuados no máximo 

3 patentes)

Participação em eventos científicos com apresentação de trabalho (dentro do escopo do nosso PPG 

– limitado a 3)

Participação em eventos científicos com apresentação de trabalho (fora do escopo do nosso PPG – 

limitado a 3)

Participação em comissões na preparação de eventos científicos (dentro do escopo do nosso PPG – 

limitado a 1)

Cursos de extensão na área pretendida (limitado a três)

Cursos de especialização (Lato Sensu) na área pretendida (limitado a três)

Proficiência em uma ou mais linguas estrangeiras (contando até 2, sendo comprovada via TOEFL, 

IELTS ou certificados equivalentes ou com ISO)

Total

Cartas de recomendação (no máximo 15 pontos)

Nota total



Pontos TOTAL

1

1

1

1

10

1

0

0

0 0

#VALOR!

4) Você trabalha? Se trabalha, pretende largar o emprego para se dedicar à pós-graduação? Do you 

work?  Would you fully dedicate to the PhD studies?

5) Fale sobre seu  trabalho de pesquisa, caso tenha trabalhado em algum. Please, make a brief 

survey of your previous research work

NOTA MÁXIMA = 100 pts

Perguntas que serão feitas na entrevista.

1) Por que você quer fazer Mestrado/doutorado na UFJF? Why would like to enter in our program? 

2) Você conhece as áreas de pesquisa do departamento? Do you know the research areas of our 

Program?

3) Quais seus atuais interesses na pesquisa? Sabe qual área vai escolher? Which are currently your 

research interest?

6) Você acha que sua formação foi adequada para pleitear o                       Mestrado/Doutorado? Por 

que? Do your academic grounds properly fits to our PhD program?

7) Você é um candidato a bolsa de estudos? Você irá precisar dela para fazer o 

Mestrado/Doutorado? Do you need the grant for your PhD Studies? will you carry out the PhD studies 

without Brazilian Agencies finantial support?

8) Você já teve bolsa em algum programa de pós-graduação (bolsa de      alguma agência de 

fomento Nacional)? Have you been previously finantially supported by any Brazilian Agency?

9) Perguntas sobre possíveis dúvidas que podem surgir na análise do       histórico escolar e 

Currículo vitae Is there any question or issue related to the previous steps of the admision process?

Classificação


