
                                                                    
 
 
 

 

APÊNDICE III - FICHA DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO DOUTORADO 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O DOUTORADO ACADÊMICO EM QUALIDADE AMBIENTAL 

NOME DO CANDIDATO: 

Critérios para avaliação do Curriculum Vitae 
Todas as atividades acadêmicas, profissionais e produções científicas realizadas devem ser comprovadas 

mediante cópia simples de documento comprobatório. 
Atividades acadêmicas e profissionais: pontuação máxima 25 pontos 

(Anexar documentos comprobatórios nos quais constem a instituição e o período do vínculo. No caso da 
carteira de trabalho, apresentar cópia das páginas de identificação e dos vínculos de trabalho.) 

Descrição Quantidade (período) Pontuação 

Pontuação 

Atribuída 
pelo 

candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 
Estudante com atividade de pesquisa ou 

extensão 
Semestre 4 

  

Atividade de 
Aperfeiçoamento/Especialização 

8 pontos na área do Programa e 4 em outra 
área 

  

Profissional na área de formação Ano de atuação 3   

Professor em nível superior Semestre 2   

Mestrado ou tema da dissertação na 
área do Programa** 

 10 
  

* Documento dispensado para egressos de Mestrado da Universidade Feevale. 
Palestras ou Congressos na área ou áreas afins – últimos 5 anos: pontuação máxima 15 pontos 

(Anexar certificados ou declarações equivalentes, com carga horária.) 

Descrição 
Quantidade 
(atividade) 

Pontuação 

Pontuação 
Atribuída 

pelo 
candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 
Evento científico como palestrante Palestra 3   

Evento científico como organizador Evento 3   

Evento científico como avaliador Evento 2   

Evento científico como ouvinte Evento 1   

Evento cientifico como apresentador Trabalho 1   

Produção Bibliográfica – últimos 5 anos: sem limite de pontuação 
(Anexar artigos. Nos casos em que não constem o nome do periódico científico e o ano de publicação no 

artigo, anexar a capa, a ficha catalográfica e o sumário do periódico, além do artigo.) Para classificação, será 
usado o Qualis CAPES da área de Ciências Ambientais. 

(Anexar resumos de eventos. Nos casos em que não constem o nome do evento científico e o ano de 
publicação dos Anais no resumo, anexar a capa, a ficha catalográfica e o sumário dos Anais, além do 

resumo.) 
(Para livros e capítulos de livros, anexar a capa, a ficha catalográfica, o sumário e a primeira página do 

capítulo). 

Descrição 
Quantidade 
(atividade) 

Pontuação 

Pontuação 
Atribuída 

pelo 
candidato 

Atribuída 
pela 

Comissão 
Publicação de artigo em periódico 

incluído no Qualis CAPES (A1 e A2) - 1° 
autor 

Artigo 35 
  



                                                                    
 
 
 

 

Publicação de artigo em periódico 
incluído no Qualis CAPES (A1 e A2) - 2° 

autor em diante 
Artigo 20 

  

Publicação de artigo em periódico 
incluído no Qualis CAPES (B1 e B2) - 1° 

autor 
Artigo 30 

  

Publicação de artigo em periódico 
incluído no Qualis CAPES (B1 e B2) - 2° 

autor em diante 
Artigo 15 

  

Publicação de artigo em periódico 
incluído no Qualis CAPES (B3 a B5) – 1° 

autor 
Artigo 25 

  

Publicação de artigo em periódico 
incluído no Qualis CAPES (B3 a B5) – 2° 

autor em diante 
Artigo 10 

  

Publicação de resumo em evento – 1º 
autor 

Trabalho 3 
  

Publicação de resumo em evento – 2º 
autor em diante 

Trabalho 1 
  

Publicação de resumo expandido ou 
trabalho completo em evento – 1° autor 

Trabalho 4 
  

Publicação de resumo expandido ou 
trabalho completo em evento – 2° autor 

em diante 
Trabalho 2 

  

Autor, co-autor ou organizador de livro 
ou capítulo de livro 

Livro/capítulo 5 
  

Outras informações relevantes: A critério da Comissão de Seleção 

Observações: 
1. Poderão ser considerados artigos aceitos com comprovação. 
2. As produções científicas e outras atividades acadêmicas ou profissionais realizadas nos últimos cinco anos 

(2017-2021) deverão ser entregues na ordem da ficha de critérios. 
3. A pontuação deverá ser registrada pelo candidato, que deverá atender às especificações de cada item. 

Entretanto, essa pontuação será revista e atribuída em definitivo pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

  


