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Anexo II – Mestrado 

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – NÍVEL MESTRADO 

 

Nome do Candidato (a):_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Orientador(a):_________________________________________________________________ 
 

Item Descrição do Título Valor Unitário x 

número títulos 

Valor 

Máximo 

Item 

Valor 

atribuído 

Experiência Profissional/Acadêmica 

* Comprovar mediante documentos específicos 

Experiência Profissional 

Docência Ensino Superior 

20 x ____ anos 

60 x ____anos 

 

100 

300 

 

 

Titulação 

* Comprovar mediante diplomas ou atestado de 

conclusão 

PG Especialização 

PG Stricto Sensu 

60 x ____ 

100 x ____ 

- 

- 

 

Bolsas 

* Comprovar mediante certificado, declaração 

ou atestado emitido pela coordenação ou órgãos 

superiores 

Mestrado 

Iniciação Cient. 

Monitoria  

40 por 6m 

20 por 6m 

20 por 6m  

períodos inferiores 

serão considerados 

proporcionalmente 

- 

- 

- 

 

Bancas 

* Comprovar mediante certificado, declaração 

ou atestado emitido pela coordenação ou órgãos 

superiores, não sendo válidas participações 

referentes às disciplinas do PPG. 

IC 

TCC (graduação) 

Especialização (Latu Sensu) 

 

 

10 x ____ 

10 x ____ 

10 x ____ 

 

 

50  

Artigos Científicos Web Qualis Educação 

Física (Área 21/CAPES) Publicados/aceitos 

* Comprovar mediante xerox da primeira página 

do artigo ou comprovante de aceite da revista 

A1 

A2 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

C 

100 x ____ 

  80 x ____ 

  60 x ____ 

  40 x ____ 

  20 x ____ 

  10 x ____ 

  05 x ____ 

  Não pontua 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Livros e/ou capítulos de livros 

* Comprovar mediante xerox da capa do livro ou 

da primeira página do capítulo 

Autoria do Capítulo 

Organização do livro 

Autoria do livro 

  20 x ____ 

100 x ____ 

200 x ____ 

- 

- 

- 

 

Projetos de Pesquisa 

* Comprovar mediante certificados do Gabinete 

de Projetos, com indicação de carga horária. 

Participação (40h a 100h) 

Participação (101h ou mais) 

10 x ____ 

20 x ____ 

200  

Coordenação 60 x ___ 600  

Congressos 

* Comprovar mediante cópia do resumo ou 

certificado de apresentação 

Resumos em Anais (anexar o 

resumo publicado no evento, além 

do certificado) 

Apresentações (comunicação oral 

ou pôster) 

10 x ____ 

 

 

10 x ____ 

100  

Palestras, seminários ou cursos ministrados 

* Comprovar mediante certificado, declaração 

ou atestado 

Palestras (instituição externa) 

Seminários (instituição externa) 

Cursos (instituição externa) 

10 x ____ 

10 x ____ 

10 x ____ 

100  

Palestras (instituição de origem) 

Seminários (instituição de 

origem) 

Cursos (instituição de origem) 

05x ____ 

05x ____ 

 

05x ____ 

100  

 

TOTAL 

    

_______ 

 

Será avaliada apenas a produção intelectual dos últimos 5 (cinco) anos. Currículos que não  

atendam esta normativa serão automaticamente desclassificados. 

 

 

Assinatura do Candidato: __________________________________ 


