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O edital Regular de Seleção 2022 foi retificado conforme abaixo: 

 

Onde está escrito: 

6.4. Segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório: Análise de Curriculum Vitae 
com entrevista oral da carta de apresentação. A carta de apresentação será parte 
integrante do Curriculum Vitae conforme barema em anexo (Anexo III). As entrevistas 
orais da carta de apresentação serão realizadas por videoconferência, por meio das 
plataformas TEAMS, Skype, Google Meet ou Zoom. As datas, horários e plataforma 
específica serão informados aos candidatos por e-mail no período especificado na 
chamada com antecedência mínima de 48 horas. Será atribuída nota na escala de 0 a 
100 pontos para o Curriculum Vitae sendo 20% destes atribuídos à entrevista oral da 
carta de apresentação. Na avaliação de currículo, serão analisados o desempenho 
acadêmico na graduação, atividades extracurriculares e exercício da profissão, 
conforme barema em anexo, (Anexo III). Será considerado aprovado o candidato que 
obtiver aproveitamento igual ou superior a 10% dos 100 pontos distribuídos. A segunda 
etapa tem peso 4 (quatro). 
 
 

ANEXO III 

 

Barema para a seleção 2022 

Item Valor 

(por unidade) 

Valor 

(máximo) 

Mestrado (Concluído ou com defesa marcada*). até 10 10 

Apresentação de trabalho em eventos internacionais – Nos últimos 5 anos. até 2 10 

Apresentação de trabalho em eventos nacionais – Nos últimos 5 anos. até 1 10 

Artigo publicado em periódico Qualis/Química-2013-2016 A/B1 até 8 
40 

Artigo publicado em periódico Qualis/Química-2013-2016 B2/B3/B4/B5 até 4 

Patentes depositadas ou família de patentes até 1 

10 Patentes registradas ou família de patentes até 4 

Patentes licenciadas ou família de patentes até 8 

Orientações de IC – Comprovadas pela instituição (cada 12 meses). até 2 4 

Participação em bancas de monografia até 1 3 

Participações em órgãos colegiados (cada 12 meses). até 1 4 

Experiência Profissional (cada 12 meses) até 1 3 



 

* Defesa marcada até a data anterior ao registro do discente no DRCA. 

 

 

 

 

 

Leia-se: 

6.4. Segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório: Análise de Curriculum Vitae 
com entrevista oral da carta de apresentação. A carta de apresentação será parte 
integrante do Curriculum Vitae. As entrevistas orais da carta de apresentação serão 
realizadas por videoconferência, por meio das plataformas TEAMS, Skype, Google Meet 
ou Zoom. As datas, horários e plataforma específica serão informados aos candidatos 
por e-mail no período especificado na chamada com antecedência mínima de 48 horas. 
Será atribuída nota na escala de 0 a 100 pontos para o Curriculum Vitae sendo 20% 
destes atribuídos à entrevista oral da carta de apresentação. Na avaliação de currículo, 
serão analisados o desempenho acadêmico na graduação, atividades extracurriculares 
e exercício da profissão, conforme barema em anexo, (Anexo III). Será considerado 
aprovado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 10% dos 100 
pontos distribuídos. A segunda etapa tem peso 4 (quatro). 
 

 

ANEXO III 

 

 Barema para a seleção 2022 Pontuação limite 

Item ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES DURANTE A GRADUAÇÃO Até 20 pontos 

 
Iniciação Científica (Com comprovação oficial da instituição). 
  

Até 1,5 ponto por semestre 
 
Limite para todos juntos: 9 
pontos 

 
a) Participação em programas de monitoria (ou apoio à docência) em 
Estabelecimento de Ensino Superior  

Até 1 ponto por semestre 
 
Limite para todos juntos: 4 
pontos 

 b) Estágios não curriculares  

Até 1 ponto por 300 h 
 
Limite para todos juntos: 3 
pontos 

 c) Participação em Minicursos  

0,2 ponto por minicurso 
 
Limite para todos juntos: 1 
ponto 

Proficiência em Língua Inglesa, mediante apresentação dos comprovantes de 

aprovação nos exames e pontuações citados no item 8.9 deste edital. 
até 2 2 

Prêmios até 2 4 



 d) Intercâmbios Científico Nacional ou Internacional 

Até 0,25 por 3 meses 
 
Limite para todos juntos: 1 
pontos 

 e) Participação em órgãos colegiados 

Até 0,5 ponto por semestre 
 
Limite para todos juntos: 2 
pontos 

 
f) Participação em Atividades de Extensão Universitária (Comprovada pela 
Instituição) 

Até 0,5 pontos por 
atividade, limitado a 2 
pontos 

Item EXERCÍCIO DA PROFISSÃO APÓS A GRADUAÇÃO Até 24 pontos 

 

Exercício da profissão em atividades relacionadas com a área de Química e áreas 
afins  
 
a) Atuação na indústria ou serviço na área de química e áreas afins – 0,5 ponto a 
cada 600 h/aula; máximo 2 pontos 
b) Atuação no Magistério Superior -1 ponto a cada 240 h/aula; máximo 4 pontos 
c) Atuação no Ensino Médio - 0,5 ponto a cada 240 h/aula; máximo 2 pontos 

Limite para todos juntos: 6 
pontos 

 
a) Participação em programas de Estágio Docente em Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Até 1 ponto por semestre 
 
Limite para todos juntos: 2 
pontos 

 b) Ministrar minicursos na área de Química e áreas afins 

Até 0,5 ponto por minicurso 
 
Limite para todos juntos: 1 
pontos 

 a) Mestrado (concluído ou com defesa marcada)* 8 pontos 

 c) Banca de monografia/TCC 

0,5 por banca 
 
Limite para todos juntos: 1 
ponto 
 

 
d) Orientação de IC/TCC (comprovada pela instituição) - 2 pontos por aluno 
e) Coorientação de IC/TCC (comprovada pela instituição) 1 ponto por aluno  
 

 
Limite para todos juntos: 4 
pontos 

 f) Participação em órgãos colegiados 

0,5 ponto a cada 6 meses 
 
Limite para todos juntos: 2 
pontos 

 
g) Participação em Atividades de Extensão Universitária (Comprovada pela 
Instituição) 

Até 0,5 pontos por 
atividade, limitado a 2 
pontos 

   

Item PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA Até 54 pontos 

 

Publicação em periódicos  
 
a) JCR ≥ 5.0   
b) 2 ≤ JCR < 5.0  
c) JCR < 2.0  
(*) Se for primeiro autor, acrescentar 50% da pontuação pontos/publicação.  
(**) Para os artigos publicados pela SBQ serão considerados as seguintes 
equivalências:  
 Journal of the Brazilian Chemical Society: JCR ≥ 5.0   

a) JCR ≥ 5.0 – até 8 pontos 
 
b) 2 ≤ JCR < 5.0 – até 4 
pontos 
 
c) JCR < 2.0 – até 3 pontos 
 
Limite para todos juntos: 20 
pontos 



Química Nova, Química Nova na Escola e Revista Virtual de Química:  2 ≤ JCR < 
5.0 

 

 
Produto, software de uso científico ou processo  
a) com geração de patente registrada  
(*) Se licenciada, acrescentar 4 pontos/patente.  

Até 3 pontos para 
registrada 
Até 4 pontos para 
concedida 
 
Limite para todos juntos: 10 
pontos 
 

 

Publicação de capítulo de livro  
 
a) com ISBN  
(*) Se for 1º autor, acrescentar 50% na pontuação/publicação.  

Até 1 ponto por capítulo 
 
Limite para todos juntos: 4 
pontos 
 

 

Trabalho completo (ou resumo) publicado em Anais de congresso  
 
a) Se internacional ⇨ 0,5 ponto/resumo; 1 ponto/trabalho completo  
b) se nacional ⇨ 0,3 ponto/resumo; 0,6/trabalho completo 
c) se regional → 0,2 ponto/resumo 
(*) Se 1º autor, acrescentar 0,1 ponto/resumo. (para todos os tipos) 

 
Limite total: 8 pontos 

 

Participação em eventos científicos  
 
a) Se internacional - 1 ponto – acrescentar 2 pontos por apresentação oral; 
acrescentar 1 ponto por apresentação de poster 
b) Se nacional -0,5 ponto - acrescentar 1 pontos por apresentação oral; 
acrescentar 0,5 ponto por apresentação de poster 
c) se regional - 0,5 ponto - acrescentar 1 pontos por apresentação oral; 
acrescentar 0,5 ponto por apresentação de poster 

 
Limite total: 8 pontos 

 
a) Premiação de trabalhos científicos, concedido por associações científicas 
nacionais ou internacionais  

Até 1 por premiação 
 
 
Limite total: 4 pontos 
 

Item OUTROS Até 02 pontos 

 
Proficiência em língua estrangeira (conforme critérios do Art 1º da Resolução 
01/2015 do PPGQuímica) 

2 pontos 

 

* Defesa marcada até a data anterior ao registro do discente no DRCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


