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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

A) PROJETO DE PESQUISA – ATÉ 20 PONTOS 
 

No projeto de pesquisa serão analisados os seguintes aspectos: 
 

Relevância 0 a 8 pontos 
Metodologia 0 a 8 pontos 
Plano de Trabalho do aluno 0 a 4 pontos 

 
B) CURRÍCULO DO ORIENTADOR – ATÉ 40 PONTOS 

 
ATENÇÃO: Serão consideradas somente as informações registradas no CV LATTES na data da 
submissão. 

 
 Projeção externa nos últimos 3 anos – até 10 pontos: 

 
 Bolsista de Produtividade CNPq nível 1 8 pontos  

 Bolsista de Produtividade CNPq nível 2 6 pontos  
 Bolsista - Pós-doutorado 2 pontos  

 Bolsista - Jovem Cientista 6 pontos  

 Bolsista - Cientista do nosso estado 8 pontos  

 Bolsista - Outras agências de fomento 2 pontos (máx. 6 pontos)  

 Coordenação de projetos aprovados por agências de fomento 
externas (Cnpq, Capes, Faperj, e outras com reconhecida atuação 
nas áreas científico-acadêmicas, exceto as pontuadas nos itens 
anteriores) 

 
3 pontos (máx. de 9 

pontos) 

 

 Coordenação de convênios e/ou acordos científicos nacionais e 
internacionais 

1 ponto (máx. 4 pontos) 
 

 Prêmios acadêmicos nacionais 2 pontos (máx. 4 pontos)  
 Prêmios acadêmicos internacionais 3 pontos (máx. 6 pontos)  

 Comitês assessores externos de agências de fomento (Capes, 
CNPq, Faperj etc) 

 
3 pontos (máx. 6 pontos) 

 

 Editor de periódico científico (Qualis A1, A2, B1 e B2), por, no 
mínimo, 2 anos 

1 ponto (máx. 6 pontos) 
 

 Editor de Dossiê temático de periódico científico (Qualis A1, A2, B1 
e B2) - 1 ponto por dossiê 

1 ponto (máx. 3 pontos) 
 

 Membro de corpo editorial de revistas (externo à Uff e explícito no 
site do Periódico; exceto pareceristas Ad Hoc) 

1,0 ponto (máx. 3 pontos) 
 

 
Parecerista em periódico científico (0,5 ponto por parecer) 0,5 ponto (máx. 4 pontos) 

 

 
Comitê e consultoria ad hoc de agência de fomento 1,0 ponto (máx. 2 pontos) 

 

 Participação em bancas de Concurso Público para professor 
(externas à Uff) 

2 pontos (máx. 4 pontos) 
 



  
Participação em bancas examinadoras externas doutorado 

1,5 ponto (máx. 3 pontos) 
 

 
Participação em bancas examinadoras externas mestrado 1 ponto (máx. 2 pontos) 

 

 
Participação em bancas de doutorado UFF 1 ponto (máx. 3 pontos) 

 

 Participação em bancas de mestrado  UFF 0,5 ponto (máx. 2 pontos)  

 Membro da diretoria de entidades científicas (1 ponto por ano) 1 ponto (máx. 3 pontos)  

 Conferencista ou palestrante convidado em eventos científicos 
internacionais (Não se trata de apresentação de comunicação em 
Congressos ou similares) 

 
1 ponto (máx. 3 pontos) 

 

 Conferencista ou palestrante convidado em eventos científicos: 
regional e nacional  (Não se trata de apresentação de comunicação 
em Congressos ou similares) 

 
0,5 ponto (máx. 2 ponto) 

 



B.2). Atuação em atividades de orientação nos últimos 5 anos - até 10 pontos: 
 
 

Tese de Doutorado concluída 
2,5 pontos (máx. 7,5 

pontos) 
 

 
Tese de Doutorado em andamento 

1,5 pontos (máx. 3 
pontos) 

 

 
Dissertação de mestrado concluída 2 pontos (máx. 6 

pontos) 
 

 
Dissertação de mestrado em andamento 

1 ponto (máx. 2 
pontos) 

 

 
Iniciação Científica com bolsa - concluída 

1 ponto (máx. 5 
pontos) 

 

 
Iniciação Científica com bolsa - em andamento 

0,5 ponto (máx. 1 
ponto) 

 

 Trabalho de conclusão de curso concluído (graduação ou 
especialização) 

1 ponto (máx. 4 
pontos.) 

 

 Trabalho de conclusão de curso em andamento (graduação ou 
especialização) 

0,5 ponto (máx. 1 
ponto) 

 



B.3). Produção Científica nos últimos 3 anos - até 20 pontos: 
 
 

Livro 
6 pontos (máx. 12 

pontos) 
 

Capítulo de Livro 
3 pontos (máx. 12 

pontos) 
 

Artigo em periódico A1, A2 
4 pontos (máx. 12 

pontos) 
 

Artigo em periódico B1, B2 
3 pontos (máx. 9 

pontos) 
 

Artigo em periódico B3, B4 2 pontos (máx. 6 
pontos) 

 
Artigo em periódico B5 ou trabalho completo em anais de evento 

1 ponto (máx. 4 
pontos) 

 
Texto em editorial de revista científica 

1 ponto (máx. 3 
pontos) 

 
Organização de coletânea 

3 pontos (máx. 6 
pontos) 

 Produção audiovisual (vídeos e ensaios fotográficos, desde que 
autorais e que não sejam para fins exclusivamente didáticos) 

2 pontos (máx. 6 
pontos) 

 
Resumo ou resumo expandido publicados em anais de congressos 

0,5 ponto (máx. 3 
pontos) 

 
Apresentação de trabalhos em eventos 

1 ponto (máx 3 
pontos) 

 
Participação em bancas de concurso público para professor na UFF 2 pontos (máx. 4 

pontos) 
 

Participação em bancas do PIBIC/PIBID e outras na UFF 
2 pontos (máx. 6 

pontos) 
 
 

C). BÔNUS DO CURRÍCULO: 
 
 Bonificação licença maternidade (item 11.7 do Edital PIBIC 2021- 

2022) 5 pontos 
 

 Bonificação recém-doutor (item 11.8 do Edital PIBIC 2021-2022 ) 5 pontos  
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