
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA O MESTRADO  
 

1) Formação Acadêmica (Somatório no máximo 30 pontos) 
- Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia Agroindustrial, 

Engenharia Bioquímica e Engenharia de Bioprocessos: 30 pontos 
- Química de Alimentos, Engenharia de Pesca, Agronomia, Engenharia Agrícola, 

Química Industrial, Bacharelado em Química e Bacharelado em Biologia: 20 pontos 
- Medicina Veterinária, Licenciatura em Química, Licenciatura em Biologia e 

Nutrição: 15 pontos 
- Tecnólogo em Alimentos: 10 pontos 
- Outros: 5 pontos 

 
OBS: Se mais de uma graduação pontuar pela maior pontuação 

 
2) Especialização Acadêmica (Somatório no máximo 10 pontos) 
  Na área 10 pontos para 360 horas 
 
3) Atividade Profissional (Somatório no máximo 10 pontos) 
  Empresa na área 2 pontos por ano 
  Empresa na área correlata 1 ponto por ano 
  Atividade autônoma na área 1 ponto por ano 
  Atividade autônoma na área correlata 0,5 pontos por ano 
  Atividade docente na área 5 pontos por ano 
  Coordenação de projetos na área 1 ponto por projeto 
  Atividade docente na área correlata 3 pontos por ano 
  Coordenação de projetos na área correlata 0,5 pontos por ano 
 
4) Artigos aceitos ou publicados em periódicos ou revistas científicas com Qualis 

Área Ciência de Alimentos (Sem limite) 
A1 – 5,0 pontos; A2 - 4,25 pontos; B1 – 3,50 pontos; B2 – 2,75 pontos; B3 – 2,0 

pontos; B4 – 1,25 pontos; B5 – 1,0 ponto e C – 0,50 pontos 
 
5) Publicação em eventos  
Internacionais (no máximo até 2 trabalhos por evento) 
  Resumo: 1 ponto por resumo 
  Resumo Expandido: 1,5 pontos por resumo 
  Trabalho completo: 3,0 pontos por trabalho (no mínimo 4 páginas)  
Nacionais (no máximo até 2 trabalhos por evento) 
  Resumo: 0,5 pontos por resumo 
  Resumo Expandido: 1 ponto por resumo 
  Trabalho completo: 2 pontos por trabalho (no mínimo 4 páginas) 
Regionais/Local (somatório no máximo 3 pontos) 
  Resumo: 0,2 pontos por resumo (somatório no máximo 2 pontos) 
  Resumo Expandido: 0,4 pontos por resumo 
  Trabalho completo: 1 ponto por trabalho (no mínimo 4 páginas) 
 
6) Livros e Capítulos  

Autor de livro Internacional: 5 pontos 
Autor de livro Nacional: 3 pontos 
Escritor de Capítulo de livro Internacional: 3 pontos 
Escritor de Capítulo de livro Nacional: 2 pontos 
Organizador de livro internacional: 2 pontos 
Organizador de livro nacional: 1 ponto 

 
 



7) Patentes Publicadas  
  Patente Publicada Internacional: 5 pontos 
  Patente Publicada Nacional: 3 pontos 
  Patente Depositada Internacional: 2,5 pontos 
  Patente Depositada Nacional: 1,5 ponto 
 
8) Monitorias (Somatório no máximo 3 pontos) 

1 ponto para cada 10 meses 
 
9) Bolsas (Somatório no máximo 5 pontos)  

1 ponto por ano 
 
OBS: Se o aluno tiver mais de uma bolsa concomitantemente pontuar apenas por uma delas. 
Exemplos de bolsas PET, Monitoria, voluntário, permanência, PIBIC, PROBIC, PIBIT, PROBIT 
entre outras. 

 
10)  Participação em eventos (Somatório no máximo 2 pontos) 

Internacionais: 0,5 pontos por evento 
Nacionais: 0,3 pontos por evento 
Regionais/Local: 0,1 pontos por evento 

 
11)  Participação em Cursos(Somatório no máximo 5 pontos) 

Cursos e mini-cursos 0,5 pontos para cada 60 horas (Somatório no máximo 2 
pontos) 

Informática - 0,5 pontos para cada 60 horas (Somatório no máximo 1 ponto)  
Língua estrangeira - 0,5 pontos por cada 60 horas (Somatório no máximo 2 

pontos) 
Formação pedagógica – 4 pontos por cada 360 horas 

 
12)  Estágios extracurriculares (Somatório no máximo 3 pontos) 

1 ponto para cada 160 horas 
 

13) Mobilidade acadêmica 
  No exterior 1 ponto para cada 6 meses 
  No Brasil 0,5 ponto para cada 6 meses 
 
14)  Outros (Somatório no máximo 1 ponto) 
 
OBS: pontuar por alguma atividade de relevância a mais que o candidato apresente como, por 
exemplo, artigos enviados, organização de eventos, premiações em congressos, curso técnico na 
área, participação em empresa Jr., palestras ministradas e patentes depositadas. 

 


