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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 

 
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO “CURRICULUM VITAE” PARA SELEÇÃO 

AO CURSO DE DOUTORADO  
(PESO 3,0) 

 
Nº INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: ................................ 

 
Preencha apenas a terceira coluna (“Nota”) com as informações solicitadas. Organize o Curriculum Vitae 
documentado na MESMA SEQUÊNCIA dos itens desta ficha, anexando os comprovantes. A produção 
científica do currículo deverá ser referente APENAS AS ATIVIDADES REALIZADAS DE 2015 ATÉ O 
MOMENTO DE POSTAGEM DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS À ANÁLISE DOS CANDIDATOS. As 
informações serão conferidas pela Comissão de Seleção, sendo que os itens não comprovados ou 
enquadrados incorretamente não serão considerados. OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM 
AS INFORMAÇÕES CONFORME O MODELO PROPOSTO SERÃO DESCLASSIFICADOS.  
 

Critério Pesos Nota Não 

Preencher 

1. Média das disciplinas de mestrado (apresentar histórico e calcular pela 

equivalência: A = 9,5; B = 8,0; C = 5,5). 
20,0   

 

Critério Pesos Número Não 

Preencher 

2. Número de meses em atividade profissional (assistência técnica, extensão 

rural, instituição de ensino ou pesquisa) a partir de 2015 na área de 

concentração pretendida. Limite máximo de 24 meses. 

1,0   

3. Número de cursos extracurriculares na área de concentração (cursos com 

carga horária mínima de 40h). 
3,0   

4. Número de participações em comissão organizadora de eventos 

científicos. 
2,0   

5. Publicações.    

5.1. Número de resumos publicados em eventos científicos (limitados 

a 10 resumos). 
1,0   

5.2. Número de artigos científicos publicados ou aceitos em revista 

científica/corpo editorial. Área de Avaliação: Ciências Agrárias * 
   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisA1. 10,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisA2. 8,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisB1. 6,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisB2. 4,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisB3. 3,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisB4. 2,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisB5. 1,0   

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas classificadas como QualisC. 0,5   

5.3. Número de boletim/informe/circular técnica publicados por 

instituição de ensino/pesquisa/extensão (limitados a 10 trabalhos). 
2,0   
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Critério Pesos Número Não 

Preencher 

5.4. Número de livros publicados c/ 

ISBN: 

a) editor 10,0   

b) autor/co-autor de capítulo 15,0   

c) autor/co-autor do livro 20,0   

5.5. Número de textos técnicos agronômicos em jornais ou revistas 

(limitados a 10 textos). 
1,0   

5.6. Número de cadernos didáticos (limitados a 5 cadernos 

didáticos). 
4,0   

6. Estágio extracurricular na área ou iniciação científica voluntária na área 

(Número total de meses). 
0,3   

7. Número de meses como bolsista em projeto de pesquisa e tutoria 1,0   

8. Número de meses como bolsista em outros projetos e monitoria 0,5   

9. Especialização e/ou aperfeiçoamento com monografia defendida na área 15,0   

10. Número de aprovações em concurso ou seleção pública na atividade de 

ensino/pesquisa/extensão na área de concentração pretendida (limitado a 2 

aprovações) 

5,0   

11. Parecer como consultor de artigos científicos ou projetos desde 2015: 
. 

   

        a) revista científica com corpo editorial 
 

0,5   

             b) órgãos financiadores de projetos 0,3   

12. Orientações                      a) mestrado com dissertação defendida 

                                               b) iniciação científica 

                                               c) estágio curricular. 

1,5   

1,0   

0,5   

13. Participação como avaliador em bancas desde 2015: a) dissertação                                            

                                                                                             b) monografia 

                                                                                             c) monitoria. 

1,0   

0,5   

0,2   

    

Total de Pontos    

*As revistas que não estiverem classificadas na área de concentração “Ciências Agrárias” serão avaliadas 

e enquadradas pelos mesmos critérios do Qualis usados na mesma. 

 

Áreas de Concentração e Professor Orientador * pretendidos em ordem de prioridade: 
 
Opção 1: __________________________________________________________________________ 

 

Opção 2: __________________________________________________________________________ 

 

 
*Obs: as opções são apenas indicativas, cabendo à Comissão de Seleção a definição de um Professor 
Orientador, de acordo com a classificação final. 

E-mail do candidato para contato:________________________________________________ 
 
Telefone(s) do candidato para contato:____________________Assinatura Candidato:_______________ 
 

 


