ANEXO I - FORMULÁRIO COM PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
Nome do Candidato: ___________________________________________________
Quadro I – Pontuação do Candidato – Pontuação máxima de 100 pontos
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Critério
Formação (cumulativo)
Curso superior na área de Ciência da Computação
CRE*
Pós-graduação lato ou stricto sensu na área de Ciência da Computação
Produção científica (cumulativo)
Autoria de livro catalogado com ISBN
Autoria de capítulo de livro catalogado com ISBN
Organizador de livro catalogado com ISBN
Trabalho completo em periódico com Qualis A1, A2, A3 ou A4 ou
conferência com Qualis A1 ou A2 **
Trabalho completo em periódico com Qualis B1 ou B2 ou conferência
com Qualis A3 ou A4 **
Trabalho completo publicado em periódico com Qualis B3, B4 ou B5 ou
conferência com Qualis B1, B2, B3 ou B4 **
Trabalho completo publicado em periódico ou conferência nacional ou
internacional sem Qualis **
Trabalho completo publicado em conferência local ou regional sem
Qualis **
Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico com Qualis A1,
A2, A3 ou A4 ou conferência com Qualis A1 ou A2 **
Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico com Qualis B1
ou B2 ou conferência com Qualis A3 ou A4 **
Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico com Qualis B3,
B4 ou B5 ou conferência com Qualis B1, B2, B3 ou B4 **
Resumo ou Resumo Expandido publicado em periódico ou conferência
nacional ou internacional sem Qualis **
Resumo ou Resumo Expandido publicado em conferência local ou
regional sem Qualis **
Produção Técnica (cumulativo)
Patente concedida no INPI ou agência internacional
Patente depositada/registrada no INPI ou agência internacional
Software registrado no INPI
Participação como discente em projetos durante a graduação ou
pós-graduação (cumulativo)
Certificado ou declaração assinada por órgão oficial da instituição de
participação em projetos de iniciação científica e/ou tecnológica, PDI
(Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e/ou extensão e/ou Inovação
Participação como discente em monitoria (cumulativo)
Certificado ou declaração assinada por órgão oficial da instituição de
participação em monitoria em cursos de graduação ou pós-graduação
Participação em eventos científicos e tecnológicos (cumulativo)
Certificado ou declaração de participação em eventos assinada pela
organização do evento
Apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou tecnológicos
(cumulativo)
Certificado ou declaração de apresentação no evento assinada pela
organização do evento (a declaração deve explicitar que o candidato
apresentou)
Experiência Profissional na área de TI (cumulativo)
Contrato de trabalho OU carteira de trabalho OU declaração de
experiência profissional na área de TI. A comprovação deve ter papel
timbrado, carimbo e assinatura da chefia e/ou representante legal OU
documento que comprove sociedade ou propriedade de empresa
exclusivamente na área de TI. Serão consideradas experiências em
posições compatíveis a um profissional de TI de curso superior
(desenvolvedor, analista, arquiteto, engenheiro, coordenador,
especialista, gerente, etc.). Experiência durante a graduação não será
considerada.

Pontuação
Marque um X
CRE de 0 a 10
Marque um X
7,5 por livro
5 por capítulo
5 por livro

Pontuação
Máxima
20
5
10
5
15

Quant

-

15

15 por trabalho
7,5 por trabalho

15

5 por trabalho
2,5 por trabalho
1 por trabalho
2,5 por trabalho
2 por trabalho

10

1,5 por trabalho
1 por trabalho
0,5 por trabalho
20
7,5 por patente
5 por patente
2,5 por software

15
7,5
15

2,5 por projeto
e por semestre

15
5

1 por projeto e
por semestre

5
5

0,5 ponto por
evento

5
5

1 pontos por
apresentação

5
15

1,0 ponto por
semestre

15

TOTAL

Pont.
Obtida

*
No caso de conceito, apresentar equivalência fazendo os cálculos de acordo com os critérios utilizados pelo PPGTI. No
caso de o CRE apresentar valores entre 0 e 100, será considerado o conceito dividido por 10.
**
O Qualis referência para periódicos/revistas será o vigente da última avaliação quadrienal 2013-2016, disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.j
sf. Qualis periódicos: A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C
O Qualis das conferências seguirá a planilha nova que será utilizada na avaliação quadrienal 2017-2020. Essa planilha
foi construída e aprovada por todos os programas de mestrado e doutorado em Ciência da Computação reconhecidos
pela CAPES. A planilha se encontra no link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYzEllNS-OjmRQFvdnTUR4-y2Pq0BE9QjK5FH5eVA3M/edit#gid=839955339
Qualis conferências: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4

