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ANEXO B 

Análise de Currículo Lattes 

PONTUAÇÃO: PRODUÇÃO E ATIVIDADE ACADÊMICA (PESO 2,5) 

 

ITENS AVALIADOS (Máximo 10 pontos)1 

Título de Graduação (licenciatura ou bacharelado) = 4 pontos pela primeira ocorrência e 0,5 ponto por cada 

uma das demais (máximo 5,0 pontos no total). 

Título de Especialista (pós-graduação lato sensu especialização) = 1 ponto pela primeira ocorrência e 0,5 

ponto por cada uma das demais (máximo 2,0 pontos no total). 

Título de Mestre(a) = 2 pontos por cada ocorrência. 

Título de Doutor(a) = 3 pontos por cada ocorrência. 

Artigos completos em periódicos indexados com Qualis Capes A1 e A2 na área SOCIOLOGIA 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/) comprovado com cópia da primeira página = 1,0 ponto por ocorrência 

(máximo 4,0 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Artigos completos em periódicos indexados com Qualis Capes B1 e B2 na área SOCIOLOGIA 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/) comprovado com cópia da primeira página = 0,5 ponto por ocorrência 

(máximo 2,0 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Artigos completos em periódicos indexados com Qualis Capes B3 a B5 na área SOCIOLOGIA 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/) comprovado com cópia da primeira página = 0,2 ponto por ocorrência 

(máximo 0,8 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Capítulos publicados em livros ou artigos completos em anais de eventos científicos = 0,5 ponto por 

ocorrência (máximo 4,0 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Efetivo exercício de magistério superior = 0,5 ponto/ano (máximo 2,0 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Experiência em pesquisa científica (iniciação científica) = 0,5 ponto/ano (máximo 2,0 pontos) (entre 2016 e 

2020). 

Experiência em monitoria = 0,2 ponto/ano (máximo 0,8 pontos) (entre 2016 e 2020). 

Bolsas de estudo/pesquisa recebidas = 0,5 ponto/ano (máximo 2,0 pontos) (entre 2016 e 2020). 

 

 

                                                 
1 A pontuação máxima de produção e atividade acadêmica será de 10 pontos, conforme edital. 
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