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Código Atividades com a devida certificação  

Pontuação 
 

Pontuação 
Máxima 

Quantidade 
De 

atividades 
(preenchido 

pelo 
candidato) 

Pontos 
Obtidos 

(Preenchid
o pelo 

candidato) 

Nota (preenchido 
pela comissão de 
seleção) 

01 Curso de Especialização em área afim 

ao PPGER. (Duração mínima de 360 

horas.) 

 

1 por curso 

 

1 

   

02 Curso de Mestrado reconhecido pelo 

MEC 

1 por curso 1    

03 Professor do Magistério Superior 1 por ano 13    

04 Professor de outros níveis 0,7 por ano 7    

05 Profissional de ATER 1 por ano 10    

06 Orientação de Trabalho de conclusão de 

curso de graduação ou pós-graduação 

0,5 por 

orientação 

 

6 

   

07 Co-orientação de Trabalho de conclusão 

de curso de graduação ou pós-

graduação 

0,25 por ano 2    

08 Membro de comissão organizadora de 

evento científico 

0,25 por 

evento 

2    

09 Coordenador de projeto de 

pesquisa/extensão financiado por 

agência de fomento  

 

0,25 por ano 

 

4 

   

10 Artigos publicados em periódicos como 

1º ou 2º autor (com pontuação Qualis, 

em estrato B ou superior, na área 

Ciências agrárias I) 

 

4 por artigo 

 

16 

   

11 Artigos publicados em periódicos como 

1º ou 2º autor (com pontuação Qualis, 

em estrato B ou superior, em outras 

área) 

 

3 por artigo 

 

12 

   

12 Artigos publicados em periódicos como 

1º ou 2º autor (sem classificação no 

sistema Qualis) 

 

1 por artigo 

4    

13 Capítulos de livros com ISBN como 1º 

ou 2º autor 

2 por 

capítulo 

8    

14 Trabalhos apresentados em congressos 

internacionais como 1º ou 2º autor 

3 por 

apresentação 

9    

15 Trabalhos apresentados em congressos 

nacionais como 1º ou 2º autor 

1 por 

apresentação 

5    

Total  ------ 100    
 

Orientações sobre o Barema (Doutorado): 

* As comprovações deverão estar enumeradas de acordo com o código da tabela do Barema, e em arquivo único (formato 
pdf). 

* O Barema não preenchido corretamente resultará em nota zero na análise curricular. 

* Informações sem comprovações não serão aceitas. 

* Não serão consideradas atividades não previstas no Barema. 

* Em cada comprovante de artigo deve-se constar o Qualis de classificação considerando o evento de Classificação do 

quadriênio (2013-2016) disponível. (Site para visualização da classificação Qualis: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf  

* Os pontos obtidos serão transformados pela comissão de seleção em nota de 0 a 10. 

* A análise curricular tem caráter classificatório e não eliminatório. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

