
Pontuação para avaliação do Currículo Lattes para o Doutorado   

  

1) Publicação em eventos (valor máximo equivalente a 20%) (15% – trabalhos 

completos e 5% resumos)  

  

 Internacionais      

Resumo 1 ponto por resumo  

Trabalho completo 3 pontos por trabalho  

Nacionais (Sem limite)  

   Resumo 0,5 ponto por resumo  

   Trabalho completo 2 pontos por trabalho  

Regionais/Local (Somatório no máximo 3 pontos)  

   Resumo 0,2 ponto por resumo (Somatório no máximo 2 pontos)  

   Trabalho completo1 ponto por trabalho  

  
OBS: Com no mínimo 4 páginas considerado trabalho completo.  

  

2) Atividade Profissional (valor máximo equivalente a 30%)  

     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 ponto 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 projeto  

Especialização acadêmica na área: 10 pontos/360 (máximo uma)  

  

3) Produção Científica (valor máximo equivalente a 50%)  

3.1 Artigos aceitos ou publicados em periódicos ou revistas científicas com Qualis 

Área Ciência de Alimentos.  

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 – 0,5 pontos  

     
OBS: Os artigos submetidos equivalem em 10%, do valor dos artigos publicados.  

  

3.2 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  

  

3.3 Patentes Publicadas   

     Patente Publicada Internacional: 5 pontos  

     Patente Publicada Nacional: 3 pontos  

     Patente Depositada Internacional: 2,5 pontos  

     Patente Depositada Nacional: 1,5 pontos  

  

 


