
                                                                    
 
 
 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

NOME DO CANDIDATO: 

Observações quanto ao preenchimento: 

1. As produções científicas e outras atividades acadêmicas ou profissionais realizadas nos últimos cinco anos 

(2017-2021) deverão ser adicionados na ordem desta ficha. 

2. A pontuação deverá ser registrada pelo candidato, atendendo às especificações de cada item. Essa 
pontuação será revisada pela Comissão de Seleção. 

3. ATENÇÃO: todos os comprovantes devem ser anexados. Apenas serão consideradas atividades mediante 
a comprovação. 

Desempenho acadêmico: Pontuação máxima 25 pontos 

Descrição 
Nota média obtida no 

curso 
Pontuação 

Pontuação 

Atribuída 
pelo 

candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 

Análise do histórico de graduação 
(anexar histórico da graduação*)  

< 6,0  0   

6,0 – 7,9  4   

8,0 – 8,9              8   

9,0 – 10,0           12   

Descrição Pontos por atividade Pontuação máxima   

 Realização de pós-
graduação/especialização 

(anexar certificado ou declaração 
equivalente) 

3 pontos por curso finalizado 6 

  

 Realização de cursos de extensão  
(anexar certificado ou declaração 

equivalente) 

0,2 pontos por curso 
finalizado 

2 
  

Outras atividades acadêmicas 
(monitoria, bolsista de extensão, 

voluntariado)  
(anexar certificado ou declaração 

equivalente) 

2 pontos por semestre/ 
atividade           

8 

  

Realização de disciplina como aluno 
especial 

(anexar atestado ou histórico 
comprovando a aprovação) 

1 ponto por disciplina 2 

  

Produção Científica: Pontuação máxima 25 pontos 

Produto científico 
Pontos por produto 

científico 
Pontuação máxima 

do item 

Pontuação 

Atribuída 
pelo 

candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 

Artigo publicado/aceito (anexar o 
artigo publicado ou artigo não 
publicado mais confirmação de aceite) 

Qualis C ou sem Qualis: 
1 ponto por artigo 

--- 
  

Qualis B3-B5:  
6 pontos por artigo 

--- 
  

Qualis B1-B2:  
8 pontos por artigo 

--- 
  



                                                                    
 
 
 

 

Qualis A1-A2:  
10 pontos por artigo 

--- 
  

Apresentação de trabalho em evento 
científico e publicado em anais 

(anexar certificado ou declaração 
equivalente) 

1 ponto por trabalho --- 

  

Palestrante em evento científico/ 
workshop 

(anexar certificado ou declaração 
equivalente) 

2 pontos por palestra --- 

  

Participação em Feiras com trabalho 
(anexar certificado ou declaração 
equivalente e resumo publicado) 

0,5 ponto por participação --- 
  

Iniciação/Aperfeiçoamento Científico 
(anexar certificado ou declaração 

equivalente) 

2 pontos por semestre/ 
atividade           

8  
  

Autor ou organizador de livro ou 
capítulo, em publicações científicas  

(anexar a capa, a ficha catalográfica, o 
sumário e a primeira página do 

capítulo) 

2 pontos por livro/capítulo 2 

  

Produção Técnica: Pontuação máxima 25 pontos 

Descrição 
Pontos por produto 

técnico 
Pontuação máxima 

do item 

Pontuação 

Atribuída 
pelo 

candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 

Premiações 
(anexar certificado ou declaração 

equivalente) 
2 pontos por premiação 6 

  

Editais de Órgãos e Agências 
Fomentos (contemplado) 

(anexar comprovante de aprovação) 
2 pontos por edital 6 

  

Prestação de Serviço (por contrato de 
consultoria) 

(anexar o contrato) 
2 pontos por consultoria 6 

  

Desenvolvimento de material didático 
e instrucional 

(anexar o produto) 
2 pontos por trabalho 6 

  

Desenvolvimento de Produto 
(anexar o produto) 

2 pontos por produto 6 
  

Desenvolvimento de Técnica ou 
Processo (registro) 
(anexar o produto) 

2 pontos por 
desenvolvimento 

6 
  

Patentes (registro INPI) 
(anexar o registro) 

2 pontos por patente 6 
  

Organização de evento científico 
(anexar certificado ou declaração 

equivalente) 

2 pontos por evento 
organizado 

6 
  

Divulgação Técnica (release) 
(anexar a notícia) 

1 ponto por divulgação 6 
  

Experiência profissional em 
organizações (anexar comprovação do 

vínculo empregatício) 
1 ponto por ano 6 

  

Elaboração de manuais técnicos 
(anexar o manual) 

2 pontos por manual 6 
  



                                                                    
 
 
 

 

Texto jornal/revista 
(anexar o texto) 

1 ponto por produção 6 
  

Certificações profissionais 
(anexar o cerificado) 

1 ponto por certificação 6 
  

Outro tipo de Produção Técnica 
(anexar o produto) 

1 ponto por produção 6 
  

 

 

  



                                                                    
 
 
 

 

ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

O anteprojeto deve trazer os seguintes itens e seções: 

Na primeira página 

• Identificação da Instituição e do Mestrado 

• Título da Proposta 

• Nome do aluno 

• Breve descrição da trajetória profissional e acadêmica (máximo de 200 

palavras) 

• Linha de pesquisa de aderência do projeto (conforme linhas disponíveis na 

página eletrônica do Curso www.feevale.br/pgadministracao). 

• Sugestão de Orientador (verificar relação de corpo docente do Programa em 

www.feevale.br/pgadministracao). Pode ser sugerido mais de um docente. 

• Data: mês e ano 

A partir da segunda página 

• Produzir um texto único sem subseções, contendo os seguintes elementos: 

• Introdução (contextualização, problematização, justificativa e questão de 

pesquisa); 

• Objetivo geral 

• Método sugerido 

• Potenciais contribuições do estudo (acadêmicas e empíricas) 

• Referências Bibliográficas 

Observações gerais 

• Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaço 

entre linhas 1,5.  

• A proposta deverá ter até 800 palavras (excluindo a 1ª página e as 

referências). 

• Referências: conforme ABNT 

 

 

  

http://www.feevale.br/pgadministracao
http://www.feevale.br/pgadministracao


                                                                    
 
 
 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Critério Cálculo da pontuação 
Pontuação 

máxima 
Peso 

Desempenho 
acadêmico 

De acordo com a comprovação dos respectivos itens 
da Ficha de pontuação 

25 pontos 25% 

Produção 
científica 

De acordo com a comprovação dos respectivos itens 
da Ficha de pontuação 

25 pontos 40% 

Produção 
técnica 

De acordo com a comprovação dos respectivos itens 
da Ficha de pontuação 

25 pontos 15% 

Anteprojeto 
de pesquisa 

De acordo com cada item abaixo (máx. 5 pontos 
cada um), avaliado por dois professores da 
Comissão de Avaliação: 
1. Formato e estrutura conforme Anteprojeto de 

Pesquisa 
2. Aderência à linha de pesquisa proposta 
3. Introdução bem contextualizada, 

problematizando a questão de pesquisa 
4. Objetivo claro e bem definido 
5. Método claro e bem definido, aderente à base 

teórica e aos objetivos propostos 
6. Potencial contribuição teórica e empírica do 

estudo 

30 pontos 20% 

Teste ANPAD  
Informações sobre o Teste ANPAD podem ser 
obtidas em https://testeanpad.org.br/  

600 pontos 10% 

 

Observações:  

1. A média ponderada a ser utilizada no processo seletivo será calculada da 

seguinte forma, resultando em uma pontuação individual entre 0 e 100: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∑ [(

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑂𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎

) × 100 × 𝑃𝑒𝑠𝑜]

5
  

Onde: 

• PontFinal = Pontuação final obtida pelo candidato no processo seletivo 

• PontObtida = Pontuação obtida em cada critério de avaliação 

• PontMáxima = Pontuação máxima de cada critério 

 

2. Em caso de empate, a decisão sobre a ordem de classificação caberá à 

Comissão de Seleção. 

 

https://testeanpad.org.br/

