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ANEXO 1 

Tabela de Pontuação do Currículo – PNPD 

 

 INDICADOR PESO TOTAL 

 PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Últimos 5 anos)   

1. -Artigos Científicos completos, com primeira autoria, publicados em 

periódicos nacionais e/ou estrangeiros com corpo editorial 

(pontuação de acordo com o Qualis p/ área de Biodiversidade) 

A1 ou A2            3,0 X ________ (número) 

B1,                      2,0 X ________ (número) 

B2, B3, B4, B5   1,0 X ________ (número) 

 

2. Artigos Científicos completos, como co-autor e sem primeira 

autoria, publicados em periódicos nacionais e/ou estrangeiros com 

corpo editorial (pontuação de acordo com o Qualis p/ área de 

Biodiversidade) 

A1 ou A2            2,0 X ________ (número) 

B1,                    1,5,0 X ________ (número) 

B2, B3, B4, B5  0,7 X ________ (número) 

 

3. -Notas científicas curtas ou novos registros de ocorrência em 

periódicos nacionais e/ou estrangeiros com corpo editorial 

0,5 X ________ (número)  

4. Capítulos de livro internacionais em Ecologia ou áreas afins 

(máximo 3 pontos) 

 Capítulos de livro nacionais em Ecologia ou áreas afins 

  (máximo 1,5 pontos) 

1,0  X ________ (número) 

 

0,5  X ________ (número) 

 

5. Resumos em Congressos (Inclusive resumo expandido) e artigos 

completos publicados em Anais de eventos científicos: 

-Regionais (máximo 0,6 pontos) 

-Nacionais: (máximo 0,9 pontos) 

-Internacionais (máximo 2,4 pontos) 

 

0,1 x ________ (número) 

0,15 X ________ (número) 

0,4 X ________ (número) 

 

 ATIVIDADES PROFISSIONAIS (Últimos 5 anos)   

6. -Palestras ministradas (máximo 0,5) 0,05 X ________ (número) 

 

 

7. -Participações em bancas examinadoras e/ou concursos na área 

(máximo 2 pontos) 
 

0,1 X ________ (número) 

 

8. Estágios extracurriculares em Ecologia ou áreas afins (máximo 1,2 

pontos) 

-mais de 60 horas 

 

0,1 X ________ (número) 

 

 

9. -Experiência no ensino superior na área (cursos de especialização 

ou mini-cursos ministrados na área ou disciplinas ministradas) com 

um mínimo de 15 horas/aula (máximo 2 pontos) 

0,5 X _________ (número)  

10. Experiência de estágio sanduíche ou pós-doutoral no exterior 1,0  X ________ (número)  

11. -Outros itens a critério da Comissão examinadora  

(máximo 1 pontos) 
  

 


