
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO – EDITAL 13/2020 

1. Atuação na Instituição  

Item Critério* Ponderação Unidade Pontuação 
Máxima  

Quant. Pontuação 
Obtida 

1. 
Tempo de serviço na 
instituição* 

0,75 ano 15 
  

2. 
Ocupação de cargos de 
direção/chefia/coordenação na 

instituição 

0,25 mês 12 

  

3. 
Participação em comissões, 

comitês, NDE e colegiado 
0,2 mês 09 

  

4. 
Organização de olimpíada de 
conhecimento 

0,3 unidade 1,5 
  

5. 

Organização de eventos 

acadêmicos científicos da 

instituição 

0,5 unidade 03 

  

Pontuação Obtida na Atuação  

Observações: 
* Efetivo 
** Todos os itens da Atuação na Instituição devem ser comprovados.  

 

 

2. Produção Acadêmica (2017-2020) 

Indicar a área de avaliação da produtividade (De acordo com a Tabela da CAPES).   
Área indicada pelo servidor: ___________________________________________________________________ 
 

Item Critério Pontuação 
Pont. 

máxima 
Quant. Pont. 

obtida 

1. 
Participação em projeto de pesquisa apoiado por órgão de 

fomento como pesquisador (não cumulativo com o item 2)1 10 por projeto 20 
  

2. 
Coordenação de projetos de pesquisa/extensão na Instituição 

(não cumulativo com o item 3)2 10 por projeto 20 
  

3. Participação em projetos de pesquisa/extensão na Instituição 05 por projeto 10   

4. Autoria de livro catalogado com ISBN* 30 por livro 60   

5. Organização de livro catalogado com ISBN* 15 por livro 45   

6. Autoria de capítulo de livro catalogado com ISBN** 10 por capítulo 30   

7. Trabalho completo publicado em periódico Qualis 

“A1”,“A2”, “B1” e “B2” 
20 por trabalho 

204 

  

8. Trabalho completo publicado em periódico Qualis “B3”, 

“B4” e “B5” 
14 por trabalho 

 

9. Trabalho completo publicado em evento internacional 12 por trabalho 

125 

  

10. Trabalho completo publicado em evento nacional 08 por trabalho  

11. Trabalho completo publicado em evento regional ou local 05 por trabalho  



12. Resumo ou resumo expandido publicado em evento 

internacional 
06 por trabalho 

44 

  

13. Resumo ou resumo expandido publicado em evento 

nacional 
04 por trabalho 

 

14. Resumo ou resumo expandido publicado em evento 

regional ou local 
01 por trabalho 

 

15. 
Avaliação de artigos em periódicos*** 03 por volume 

de periódico 
18 

  

16. 
Avaliação de artigos em eventos regionais, nacionais e 
internacionais *** 

1,5 por evento 09 
  

Pontuação Obtida na Produção Acadêmica 
 
 

1 Excluindo-se os projetos de orientação de iniciação científica (PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM e PIBICT). 
2 Incluindo projetos de Iniciação científica (PIBIC-EM e PIBICT) 

 
Observações: 
 ** A catalogação ISBN deve ser comprovada, anexando a cópia da ficha catalográfica do livro.  
** Neste caso, além da ficha catalográfica do livro, deve ser anexada também cópia do sumário, onde constam o 
título do capítulo e o nome dos seus respectivos autores. 
*** As avaliações em periódicos ou eventos devem ser comprovadas, anexando cópias dos certificados ou 
declarações/comprovações emitidas pelos respectivos conselhos editoriais do periódico ou organizadores do 
evento. 
 
 

3. Local de Estudo 

 

Item Local de Estudo Pontuação Pontuação 

Obtida 

1. 

Pós-Graduação no mesmo 

município da unidade/ campus 

em que trabalha 

0  

2. 

Pós-Graduação em município 

distinto ao da unidade/ campus 

em que trabalha 

10  

3. Pós-Graduação em outro Estado  20  

Pontuação Obtida no Local de Estudo  

 

 

4. Total Geral 

(6*Atuação na Instituição +4* Produção Acadêmica)/10 + Local de Estudo 

Total Geral  

 

 

      

 


