
 

 

ANEXO 1 – BAREMA PARA SELEÇÃO 
 

ATIVIDADE 
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTOS 
Solicitados 

PONTOS
Obtidos 

Formação acadêmica (até 2,00 pontos) 

Curso de Especialização na área 
de Concentração e/ou área afim 

(máximo 1,00 ponto) 
0,50 por curso   

Bolsista de iniciação científica 
(PIBIC, PIBIT, PET, IC, PIBEX), 
voluntário PIBIC certificado ou 
PET, na área de Concentração 
e/ou área afim (máximo de 1,00 

ponto) 

0,25 por ano de bolsa   

Monitoria com comprovação no 
departamento ou certificado (bolsista 

ou voluntário) (máximo de 0,60 
ponto) 

0,2 por semestre   

Estágio universitário extracurricular 
na Área de Concentração e/ou área 

afim (máximo 0,50 ponto) 

Acima de 12 meses = 0,20 
por estágio 

  

De 06 a 12 meses = 0,10 
por estágio 

  

Inferior a 06 meses = 0,05 
por estágio 

  

Capacitação em Cursos e 
Treinamentos na área de 

Concentração e/ou área afim, entre 
2015 e 2020 (máximo de 1,00 

ponto) 

Mais de 151 horas = 0,15 
por curso 

  

De 41 a 150 horas = 0,10 
por curso 

  

De 20 a 40 horas = 0,05 por 
curso (Máximo 10 cursos) 

  

De 1 a 19 horas = 0,02 por 
curso (Máximo 10 cursos) 

  

Participação em Projetos de 
Pesquisa ou Extensão, registrados 
institucionalmente, a partir de 60 

horas (máximo1,0 ponto) 

0,20 por projeto   

Participação em Eventos Científicos 
na Área de Concentração, entre 

2015 e 2020 (máximo 0,50 ponto) 

Internacional = 0,1 por 
evento 

  

Nacional = 0,08 por evento   

Regional = 0,06 por evento   

Local = 0,04 por evento   

TOTAL   

 
 



 

 

ATIVIDADE 
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTOS 
Solicitados 

PONTOS 
Obtidos 

Atividades profissionais (até 6,00 pontos) 

Vínculo empregatício na área de 
Defesa Agropecuária (máximo 4,00 

pontos) 
1,00 por ano de exercício   

Atividade Docente (nível 
universitário) (máximo de 1,00 

ponto) 
0,20 por ano de exercício   

Atividade Docente (nível médio) 
(máximo de 1,00 ponto) 

0,10 por ano de exercício   

Curso ou palestra ministrados na 
Área de concentração (máximo 

1,00 ponto) 

Com mais de 150 horas = 
0,08 por evento 

  

Entre 40 a 149 horas = 0,08 
por evento (máximo de 10) 

  

Entre 8 a 39 horas = 0,03 
por evento (máximo de 10) 

  

Curso/Palestra/Aula entre 1 
a 7 horas (máximo de 10) = 

0,1 por evento 
  

Monografias orientadas e aprovadas 
(graduação e especialização) 

(máximo de 1,00 ponto) 
0,20 por monografia   

Orientação de bolsista/estagiário 
(mínimo de 6 meses) (máximo 0,60 

ponto) 
0,20 por orientação   

Participação em Projetos de 
Pesquisa ou Extensão, registrados 
institucionalmente, a partir de 60 

horas (máximo 1,00 ponto) 

0,20 por projeto   

Co-orientação de 
bolsista/estagiário (mínimo de 6 

meses) (máximo 0,30 ponto) 
0,10 por co-orientação   

Participação em Banca 
Examinadora de Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação e 
Pós-Graduação) (máximo 0,30 

ponto) 

0,05 por participação   

TOTAL   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATIVIDADE 
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTOS 
Solicitados 

PONTOS 
Obtidos 

Produção Técnica Científica (até 2,00 pontos) 

Artigo publicado ou aceito (prelo) em 
periódico Qualis A1 ou A2 – Área 

Ciências Agrárias 
1,00 por artigo   

Artigo publicado ou aceito (prelo) em 
periódico Qualis B1 ou B2 – Área 

Ciências Agrárias) 
0,60 por artigo   

Artigo publicado ou aceito (prelo) em 
periódico Qualis B3 ou B4 – Área 

Ciências Agrárias 
0,30 por artigo   

Artigo publicado ou aceito (prelo) em 
periódico Qualis B5 ou C – Área 

Ciências Agrárias 
0,10 por artigo   

Livro na Área com ISBN 1,00 por livro   

Capítulo de livro na Área com ISBN 0,40 por capítulo   

Processos, produtos tecnológicos e 
softwares com pedido de patente 

depositado ou concedida, na Área de 
Concentração 

0,80 por processo   

Trabalho completo ou Resumo 
Expandido publicado em anais de 
eventos na Área de Concentração 

(máximo de 1,50 pontos) 

0,15 por trabalho   

Resumo Expandido publicado em 
anais de eventos na Área de 

Concentração (máximo 0,70 ponto) 
0,07 por resumo   

Resumo Simples publicado em anais 
de eventos na Área de Concentração 

(máximo 0,15 ponto) 
0,03 por resumo   

Produção técnica na área de Defesa 
Agropecuária (Relatórios, pareceres, 
Laudos, Cartilhas, etc.) publicados e 

disponibilizados à sociedade (máximo 
2,00 pontos) 

0,10 por produção    

Comunicado técnico em 
jornais/revistas-magazine, na Área de 

Concentração (máximo 0,15 ponto) 
0,05 por comunicação    

Livro na Área com ISBN 1,00 por livro   

Bolsa de aperfeiçoamento ou apoio 
técnico nível médio (máximo de 1,00 

ponto) 
0,25 por ano    

Bolsa de aperfeiçoamento ou apoio 
técnico nível superior (máximo de 

1,00 ponto) 
0,5 por ano    



 

 

Apresentação de palestra em evento 
técnico científico local (máximo de 

1,00 ponto) 
0,1 por palestra    

Apresentação de palestra em evento 
técnico científico nacional, 

internacional (máximo de 1,00 ponto) 
0,2 por palestra    

Apresentação de pôster em evento 
técnico científico local (máximo de 

0,15 ponto) 

0,03 por pôster 
apresentado  

  

Apresentação de pôster em evento 
técnico científico nacional, 

internacional (máximo de 0,30 ponto) 

0,06 por pôster 
apresentado  

  

Organização e coordenação de 
eventos técnicos científicos na área 

de ciências agrárias e biológicas 
(máximo de 1,0 ponto) 

0,2 por evento    

TOTAL   

TOTAL GERAL Até 10,00   

 


