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ANEXO 2M  – FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO – Mestrado 

  

(Preencher em letra LEGÍVEL de forma ou digitado e assinar nos campos indicados) 

 

Nome Completo: CPF: 

 
Instruções: 
1. O preenchimento correto do formulário é de inteira responsabilidade do candidato. 
2. Entregar este formulário, em uma via, devidamente preenchido, juntamente com a documentação 
comprobatória de cada atividade declarada (em pdf). 
3. A documentação comprobatória exigida para cada categoria de atividades está na tabela de 
pontuação. Os candidatos devem ter pontuação mínima de 1,5 pontos. 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO  
(a ser preenchido pelo candidato ao Curso de Mestrado) 

Coluna a ser 
preenchida 

pela Comissão  

Limite de 
pontos

#
 

Item 
Pontos por 
unidade (A) 

Quantidade 
(B) 

Pontuação 
= (A) x (B) 

Pontuação 
Comissão 

5 pontos 
(somatório 
de todos os 

artigos)  

Artigo completo publicado ou aceito em 
periódicos científico com fator de impacto (FI) 
>4, indexado no Web of Science ou Scopus, 
com a referência do artigo conforme Normas 
APA* e o número DOI ** 
*Caso o(a) estudante, mesmo não estando como 
primeiro autor, tenha tido participação (atividades e 
responsabilidade no trabalho) equivalente à de primeiro 
autor, ele(a) receberá a pontuação de primeiro autor, 
desde que acompanhado de uma declaração assinada 

pelo orientador ou da revista com essa afirmação. 

1,5 ponto se 
primeiro 
autor ou 0,75 
ponto para 
outras 
colocações 

 

   

Artigo completo publicado ou aceito em 
periódicos científico com fator de impacto (FI) 
1,5< FI < 3,9, indexado no Web of Science ou 
Scopus, com a referência do artigo conforme 
Normas APA* e o número DOI ** 
*Caso o(a) estudante, mesmo não estando como 
primeiro autor, tenha tido participação (atividades e 
responsabilidade no trabalho) equivalente à de primeiro 
autor, ele(a) receberá a pontuação de primeiro autor, 
desde que acompanhado de uma declaração assinada 

pelo orientador ou da revista com essa afirmação. 

1,0 ponto se 
primeiro 
autor ou 0,5 
ponto para 
outras 
colocações 

 

   

Artigo completo publicado ou aceito em 
periódicos científico com fator de impacto (FI) 
0,2 < FI < 2,4, indexado no Web of Science ou 
Scopus, com a referência do artigo conforme 
Normas APA* e o número DOI ** 
*Caso o(a) estudante, mesmo não estando como 
primeiro autor, tenha tido participação (atividades e 
responsabilidade no trabalho) equivalente à de primeiro 
autor, ele(a) receberá a pontuação de primeiro autor, 
desde que acompanhado de uma declaração assinada 

pelo orientador ou da revista com essa afirmação. 

0,5 ponto se 
primeiro 
autor ou 0,5 
ponto para 
outras 
colocações 

 

   

3,0 
Depósito de Patente ou Registro de Software, 
com documentos comprobatórios de 
preferência com link 

1,0    

2,0 

Autoria ou coautoria de Livro ou Capítulo de 
publicado. Serão apenas considerados livros 
com ISBN ou ISSN e DOI com temáticas afins à 
área de Biotecnologia. 

1,0    
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1,0 
Histórico Escolar de graduação sem 
reprovações  
Comprovante: apresentar o histórico  

1,0    

0,7 
Histórico Escolar de graduação com 1-2 
reprovações.  
Comprovante: apresentar o histórico    

0,7    

2,0 
Iniciação Científica (1 ponto a cada ano)   
Comprovante: Declaração institucional ou 
certificado. 

1,0    

1,0 

Atividades Profissionais na área de 
Biotecnologia ou áreas afins (1 ponto a cada 
seis meses)  
Comprovante: Declaração ou atestado ou 
certidão emitidos pela instituição 
empregadora 

0,5    

PONTUAÇÃO TOTAL =   

*Normas APA https://blog.fastformat.co/guia-para-formatacao-de-trabalhos-nas-normas-da-apa/ 
**DOI  Digital Object Identifier - é um identificador único para artigos, anais ou proceedings e outras 
publicações científicas. Esse código também é utilizado pelos órgãos de fomento para identificar a produção 
científica, o que facilita a contagem de citações entre outras melhorias. 
# Se a soma da pontuação em cada linha superar o valor da coluna “Limite de pontos”, considere este 
valor limite na coluna “Pontuação”. 
 

Critérios de Desempate (usados em caso de necessidade de escolha de orientador e de 
bolsas) caso o total de pontos abaixo seja igual. 

Número de artigos publicados com fator de impacto (JCR), Bolsa de IC e Idade, nessa ordem 

 
Declaro, ainda, que ao entregar a documentação listada na relação acima para avaliação do 
formulário de pontuação, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no processo seletivo 
quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos 
legais. 
 

Data: ____/____/______   

 Assinatura do(a) candidato(a)  
 

 

link para o currículo lattes com ORCID: _____________________________________________ 
 
 
Obs. Os casos omissos serão resolvidos pela CPG PPGBiotec 
 
 
 
 

https://blog.fastformat.co/guia-para-formatacao-de-trabalhos-nas-normas-da-apa/

