BAREMA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
(Aprovada em Reunião Ordinária do Colegiado do PPGMPDA ocorrida em

28 de setembro de 2020)

Período de realização do curso: de ___/___/___ a ___/___/___
Aluno: _________________________________________ Matrícula: ________________
Obs: o aluno deverá atingir 10 pontos para ter direito a realizar sua defesa de dissertação.
Toda pontuação das atividades deve ser correlacionada com a área do programa,
comprovada pelo aluno e enviada à secretaria do programa junto com o relatório semestral
TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE PONTUAÇÃO
Atividade
Publicação de artigos científicos (Qualis – Ciências
Agrárias I):*
Artigo A1 ou A2
Artigo B1 ou B2
Artigo B3, B4 ou B5
Artigo C
Sem Qualis
Publicação de cartilhas, manuais técnicos e/ou
relatórios técnicos**
Publicações de livro (autor ou editor)
Publicações de capítulos de livro
Publicações de resumos em eventos
técnico/científicos
Coordenar evento, dia de campo ou outra atividade
técnica-extensionista
Aprovação de projeto científico ou de extensão em
órgão de fomento, como Coordenador
Participação em eventos presencial (congresso,
workshop, simpósio)
Participação em evento não presencial (congresso,
workshop, simpósio)
Estágio em outras instituições (mínimo de 40
horas/estágio)
Proferir minicursos (mínimo de 40 horas) ou palestras
(por unidade)
Aula ministrada em estágio docente (carga horária
mínima 20h)
Participação dos alunos em defesas de dissertações
ou teses
Depósito do pedido de Patente, via PPGCI/UFRB ou
EMBRAPA
Representação Estudantil no Colegiado do
PPGMPDA

Pontuação

8 pontos
6 pontos
4 pontos
2 pontos
1 ponto
5 pontos (máximo 10 pontos)
4 pontos (máximo 8 pontos)
2 pontos (máximo 6 pontos)
1 ponto (máximo 6 pontos)
4 pontos (máximo 8 pontos)
2 pontos (máximo 4 pontos)
1 ponto (máximo 5 pontos)
0,5 ponto (máximo de 2,5
pontos)
1 ponto (máximo 3 pontos)
1 ponto (máximo 5 pontos)
0,5 ponto a cada 20h (máximo 5
pontos)
0,5 ponto (máximo 2 pontos)
8 pontos
1 ponto por semestre (máximo 2
pontos)

* Artigos aceitos para publicação também contarão para a pontuação.
** Entende-se por publicação o produto disponível e de livre acesso a toda comunidade (principalmente técnica e acadêmica), seja
por meio impresso, digital ou online. As publicações internas de um órgão só possuem validade se estiverem disponíveis a
comunidade para consulta (neste caso também indicar endereço web).

