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Tel. (32) 2102-3881   e-mail:mestrado.clinicaodonto@ufjf.edu.br 
 

BAREMA DE AVALIAÇÃO CURRÍCULAR - DOCENTES 

DOCENTE: ___________________________________________  PONTUAÇÃO TOTAL: _____________ 

 

I – Participação em Programas e Projetos: 

Programa/projetos Pontuação por 
orientação 

Pontos 

Orientador de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 5 pontos  

Orientador de Iniciação Científica - outros órgãos de fomento 3 pontos   

Orientador de projeto de extensão 2 pontos  

TOTAL  

 

Atividades de orientação concluídas: 

Atividade 
Pontuação por 

produto 
Pontos 

Estágio pós-doutoral 20 pontos  

Teses de doutorado 15 pontos  

Dissertações de mestrado 10 pontos  

Monografia de curso de Especialização 6 pontos  

Trabalho de conclusão de curso de graduação 3 pontos  

TOTAL  

 

Organização e/ou participação em eventos de ensino: 

Participação Pontuação por 
evento 

Pontos 

Organização de eventos científicos internacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

5 pontos 
 

Organização de eventos científicos nacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

3 pontos 
 

Participação em eventos científicos internacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

3 pontos 
 

Participação em eventos científicos nacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

1 pontos 
 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos internacionais 
(Congressos, Jornadas, Seminários etc) 

4 pontos 
 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais 
(Congressos, Jornadas, Seminários etc) 

2 pontos 
 

TOTAL  

 

Publicações: 

 
Pontuação por 

produto 
Pontos 

Capítulo de livro publicado 6 pontos  

Livro publicado 10 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A1  10 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A2 9 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B1  7 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B2 6 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B3 3 pontos  

Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B4 2 pontos  

Resumos publicados em anais de eventos  1 ponto 
(máximo 20 pontos) 
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Depósitos de patentes 10 pontos  

Desenvolvimento de software 5 pontos  

TOTAL  

 

Cadastro em bases de dados: 

Base de dados Pontuação Pontos 

Descrição no Currículo Lattes dos trabalhos e citações nas bases 
Scopus, SciELO e Google Scholar 

5 pontos para cada 
base 

 

TOTAL  

 

Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão: 

Atividade Pontuação Pontos 

Coordenação de projeto financiado por órgãos de fomento ou 
fundo setorial 

10 pontos por 
projeto 

 

Bolsista de Produtividade de Pesquisa Nível 1 (CNPq) 10 pontos por ano  

Bolsista de Produtividade de Pesquisa Nível 2 (CNPq) 7 pontos por ano  

Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (CNPq) 7 pontos por ano  

TOTAL  

 

Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à 
extensão. 

Atividades Pontuação Pontos 

Membro de comissões científica, de pesquisa e inovação, internas 
ou externas à UFJF (CNPq, CAPES, FAPEMIG, FINEP, 
Assessoria de Pesquisa, etc.) 

4 pontos por 
comissão 

 

Presidente de comissões representativas da universidade em 
órgão de fomento a pesquisa/extensão 

4 pontos por 
comissão 

 

Colaboração ad-hoc em instituições de fomento como CNPq, 
CAPES, FAPEMIG e demais FAP 

2 pontos por 
colaboração 

 

TOTAL  

 

Participação em bancas 

Atividade Pontuação Pontos 

Participação em banca de concurso público 
4 pontos por 

banca 
 

Participação em banca de Tese de doutorado 
4 pontos por 

banca 
 

Participação em banca de Dissertação de mestrado 
3 pontos por 

banca 
 

Participação em banca de monografia de especialização 2 pontos por 
banca 

 

Participação em banca de trabalho de conclusão de curso 1 ponto por banca  

TOTAL  

 

Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual 

Atividades Pontuação Pontos 

Membro do corpo editorial de periódico internacional indexado 8 pontos por 
periódico 

 

Revisor de periódico internacional indexado 5 pontos por 
periódico 

 

Membro do corpo editorial de periódico nacional indexado 5 pontos por 
periódico 

 

Revisor de periódico nacional indexado 3 pontos por 
periódico 

 

TOTAL  

 


