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ANEXO I 
 
 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO  
 

PARA PROCESSO SELETIVO DO PPGBBM, EDITAL UESC Nº 098/2020 
 
 

 

Grupo 1 
Produção científica: técnica e bibliográfica, certificadas pelo 
órgão competente da instituição de origem.  
Pontuação máxima: 60 pontos. 

Limite de 
pontos 

Pontos 
obtidos 

Produção 

1.1 Artigo científico ou capítulo de livro na área ou área 
correlata, publicados no período de 2016 a 2020. 
Pontos por unidade de acordo com o Fator de 
Impacto (JCR) para periódicos*: 

≥ 5 = 15 pontos 
De 4,9 a 3,0 = 10 pontos 
De 2,9 a 2 = 8 pontos 
De 1,9 a 1 = 5 pontos 
De 0,9 a 0,5 = 2 pontos 
De 0,4 a 0,1 = 1 pontos 
Indexada/Sem Fator de Impacto = 0,5 ponto 

* Primeiro autor, autoria compartilhada e/ou correspondente 
terá sua pontuação multiplicada por 2. 
** O artigo apresentado para pontuação como Prova de 
Conhecimentos não será pontuado novamente no 
Currículo. 

  

1.2 Resumos, resumos expandidos ou artigos 
apresentados ou publicados no período de 2016 a 
2020 em congressos na área de Biotecnologia (1 ponto 
por unidade). 

30  

1.3 Desenvolvimento de Software, produtos ou processos, 
com patente registrada ou depositada (8 pontos por 
unidade) 

  

1.4 Publicação de livro ou capítulo de livro no período de 
2016 a 2020 na área de Biotecnologia ou áreas afins 

(3 pontos nacional e 6 pontos internacional) 
  

 

Grupo 2 
Atividades em pesquisa certificadas pelo órgão competente 
da instituição de origem.  
Pontuação máxima: 20 pontos. 

Limite de 
pontos 

Pontos 
obtidos 

Atividade 
em 
pesquisa 

2.1 Bolsista de iniciação científica e de apoio técnico (6 
pontos por ano se carga horária de pelo menos 
20h/semana); estágio em pesquisa, remunerada ou 
não, iniciação científica voluntária, com total de 60 a 
360 horas (1 ponto a cada 60 horas ou 6 pontos por 
ano se carga horária de pelo menos 20h/semana). 

  

2.2 Participação em mobilidade estudantil no exterior (5 
pontos por semestre). 
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Grupo 3 
Outras atividades certificadas pelo órgão competente da 
instituição de origem.  
Pontuação máxima: 20 pontos. 

Limite de 
pontos 

Pontos 
obtidos 

Outras 
atividades 

3.1 Trabalho premiado em eventos científicos (3 pontos por 
premiação para o autor principal do trabalho e 0,5 
ponto como participante) 

  

3.2 Participação em eventos científicos no período de 
2016 a 2020 (0,5 ponto por evento) 

  

3.3 Atividades de extensão realizadas/cursadas no período 
de 2016 a 2020 na área de Biotecnologia como 

minicursos, eventos, oficinas etc. (1 ponto a cada 
soma de 30 horas de atividades como ouvinte ou 
organizador) 

  

3.4 Monitoria na graduação, tutoria presencial ou no ensino 
à distância, estágio profissional não-curricular e 
similares (2 pontos por semestre com carga horária de 
pelo menos 20 h/semana) 

  

3.5 Docente de ensino superior (1 pontos por semestre com 

pelo menos 1 turma e 1 disciplina de 60 h ou 
equivalente) 

  

3.6 Curso de Pós-Graduação lato sensu na área ou em área 
correlata concluído (4 pontos por curso) 

  

3.7 Participação em banca examinadora (Especialização e 
Monografias de conclusão de curso) (0,5 pontos por 
aluno) 

  

3.8 Representação em Colegiado de curso, Conselho de 
Classe e outras comissões (2 pontos por semestre). 
Comissões de curta duração (1 ponto por mês) 

  

*O total dos pontos obtidos será transformado pela comissão de seleção em nota de 7 a 10, 
atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior pontuação e nota 7 ao candidato com menor 
pontuação. 
 
ATENÇÃO 
Ao apresentar as comprovações, deve ser respeitada a ordem indicada neste Anexo I. 


