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Edital 06/2017 – RETIFICAÇÂO 

 

Credenciamento de docente colaborador e permanente no Programa de Pós-
Graduação em Agroecossistemas – PPGSIS 

 

 A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 

(PPGSIS) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois 

Vizinhos, torna pública a retificação do “Edital 06/2017 - Credenciamento de docente 

colaborador e permanente no Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas – 

PPGSIS”. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO II 

 

EDITAL Nº 06/2017 – PPGSIS 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

(Deve ser preenchida pelo docente candidato) 

Itens da Avaliação
1
 Pontuação 

autoatribuída
2
 

Pontuação 
homologada 

Artigos publicados em periódicos 
científicos indexados no Qualis 
(deverá ser utilizado o maior Qualis 
disponível no sítio da CAPES)

3
 

A1 (30 pontos por artigo)    

A2 (25 pontos por artigo)    

B1 (20 pontos por artigo)    

B2 (15 pontos por artigo)    

B3 (10 pontos por artigo)    

B4 (6 pontos por artigo)    

B5 (4 pontos por artigo)    

Patente concedida  30 pontos por patente   
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Artigos publicados em periódicos 
científicos indexados no Qualis, 
classificados no estrato C, ou em 
revista de divulgação científica / 
tecnológica não indexada

4
 

2 pontos por artigo, 
limitado a 10 pontos  

  

Autoria e/ou organização de livro 
técnico científico publicado por editora 
com corpo editorial  

20 pontos por livro, 
limitado a 40 pontos  

  

Capítulo de livro técnico científico 
publicado por editora com corpo 
editorial  

15 pontos por capítulo, 
limitado a 30 pontos  

  

Projeto aprovado em órgão de 
fomento externo à UTFPR 

10 pontos por projeto, 
limitado a 30 pontos 

  

Livros de outra natureza  
 

10 pontos por livro, 
limitado a 20 pontos  

  

Participação em evento científico com 
apresentação de trabalho  

3 pontos por trabalho, 
limitado a 15 pontos  

  

Trabalho completo publicado em Anais 
de evento científico no exterior  

10 pontos por trabalho, 
limitado a 20 pontos  

  

Trabalho completo publicado em Anais 
de evento científico nacional ou 
internacional  

4 pontos por trabalho, 
limitado a 20 pontos  

  

Resumo publicado em anais de evento 
científico  

2 pontos por trabalho, 
limitado a 10 pontos  

  

Orientação de Dissertações de 
Mestrado  

10 pontos por orientação 
concluída  

  

Orientação de Teses de Doutorado  15 pontos por orientação 
concluída  

  

Orientação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso de graduação  

5 pontos por orientação 
concluída, limitado a 20 

pontos  

  

Orientação de Monografias de 
Especialização  

8 pontos por orientação 
concluída, limitado a 32 

pontos  

  

 

Assinatura do candidato:_____________________________________________ 

1
Serão consideradas as produções contempladas no quadriênio entre 2013-2016 e as produções 

comprovadamente aceitas em 2017.  
2
Os campos desta coluna devem ser preenchidos pelo candidato.  

3
A pontuação deverá ser contabilizada integralmente apenas se o candidato for o primeiro autor do 

trabalho. Para os demais casos a pontuação será creditada pela metade.  
4
A pontuação deverá ser contabilizada integralmente apenas se o candidato for o primeiro autor do 

trabalho. Para os demais casos a pontuação será creditada pela metade.   
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LÊIA-SE: 

ANEXO II 

 

EDITAL Nº 06/2017 – PPGSIS 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

(Deve ser preenchida pelo docente candidato) 

Itens da Avaliação
1
 Pontuação 

autoatribuída
2
 

Pontuação 
homologada 

Artigos publicados em periódicos 
científicos indexados no Qualis 
(deverá ser utilizado o maior Qualis 
disponível no sítio da CAPES)

3
 

A1 (30 pontos por artigo)    

A2 (25 pontos por artigo)    

B1 (20 pontos por artigo)    

B2 (15 pontos por artigo)    

B3 (10 pontos por artigo)    

B4 (6 pontos por artigo)    

B5 (4 pontos por artigo)    

Patente concedida  30 pontos por patente   

Artigos publicados em periódicos 
científicos indexados no Qualis, 
classificados no estrato C, ou em 
revista de divulgação científica / 
tecnológica não indexada

3
 

2 pontos por artigo, 
limitado a 10 pontos  

  

Autoria e/ou organização de livro 
técnico científico publicado por editora 
com corpo editorial  

20 pontos por livro, 
limitado a 40 pontos  

  

Capítulo de livro técnico científico 
publicado por editora com corpo 
editorial  

15 pontos por capítulo, 
limitado a 30 pontos  

  

Projeto aprovado em órgão de 
fomento externo à UTFPR 

10 pontos por projeto, 
limitado a 30 pontos 

  

Livros de outra natureza  
 

10 pontos por livro, 
limitado a 20 pontos  

  

Participação em evento científico com 
apresentação de trabalho  

3 pontos por trabalho, 
limitado a 15 pontos  

  

Trabalho completo publicado em Anais 
de evento científico no exterior  

10 pontos por trabalho, 
limitado a 20 pontos  

  

Trabalho completo publicado em Anais 
de evento científico nacional ou 
internacional  

4 pontos por trabalho, 
limitado a 20 pontos  

  

Resumo publicado em anais de evento 
científico  

2 pontos por trabalho, 
limitado a 10 pontos  

  

Orientação de Dissertações de 10 pontos por orientação   
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Mestrado  concluída  

Orientação de Teses de Doutorado  15 pontos por orientação 
concluída  

  

Orientação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso de graduação  

5 pontos por orientação 
concluída, limitado a 20 

pontos  

  

Orientação de Monografias de 
Especialização  

8 pontos por orientação 
concluída, limitado a 32 

pontos  

  

 

Assinatura do candidato:_____________________________________________ 

1
Serão consideradas as produções contempladas no quadriênio entre 2013-2016 e as produções 

comprovadamente aceitas em 2017.  
2
Os campos desta coluna devem ser preenchidos pelo candidato.  

³A pontuação será contabilizada integralmente para o candidato, independente da ordem de 
apresentação dos autores. 

 
 
OS DEMAIS ITENS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. 
 
 
 

Dois Vizinhos, 22 de setembro de 2017. 
 
 
 

 
         Pedro Valério Dutra de Moraes                                Américo Wagner Junior 

Coordenador do PPGSIS em Exercício  Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação em Exercício 

 


