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EDITAL PROPPG Nº 24/2021 

ANEXO II 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE E DO HISTÓRICO ESCOLAR 

 

Quesito de Avaliação 

Pontuação 
por 

Unidade do 
Quesito 

Pontuação 
Obtida 

Documento 
Comprobatório* 

Quantidade de diplomas/certificados de conclusão de 
graduação obtidos no curso de Engenharias e áreas 
afins. 

20 
 Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de 
graduação reconhecido 
pelo MEC.  Quantidade de diplomas/certificados de conclusão de 

graduação obtidos em outros cursos. 
10 

 

Quantidade de certificados/diplomas de conclusão de 
cursos de pós-graduação obtidos no curso de 
Engenharias e áreas afins. 

20 
 Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de 
pós-graduação 
reconhecido pelo MEC.  Quantidade de certificados/diplomas de conclusão de 

cursos de pós- graduação, obtido em outros cursos.  
10 

 

Quantidade de semestres dedicados a estágios durante a 
graduação. 

2 
 Declaração institucional  

Quantidade de filiações/participações em entidades de 
classe ou em sociedades civis organizadas.  

5 
 Declaração institucional  

Quantidade de horas de participação em cursos de 
extensão / atualização referentes aEngenharia e áreas 
afins. (unidade do quesito = 40 horas)  

10 
 Certificado ou Declaração 

institucional.  

Quantidade de horas de participação em cursos de 
línguas estrangeiras (unidade do quesito = 50 horas).  

2 
 Certificado ou Declaração 

institucional.  

Quantidade de publicações de artigos completos em 
periódicos acadêmicos.  

5 
 Primeira e segunda página 

do artigo.  

Quantidade de publicações de artigos completos em 
anais de congressos acadêmicos.  

2 
 

Quantidade de publicações de resumos em anais de 
congressos acadêmicos.  

1 
 Cópia da capa dos anais e 

do resumo.  

Quantidade de apresentações de trabalhos em 
congressos acadêmicos de Engenharia e áreas afins. 2 

 Certificado de 
apresentação do trabalho 
acadêmico.  

Quantidade de participações como ouvinte ou palestrante 
em congressos acadêmicos de Engenharia e áreas a fins. 

1 
 Certificado de 

participação do evento.  

Quantidade de participações em congressos não 
acadêmicos, voltados à área objeto do curso, como 
ouvinte ou palestrante.  

2 
 Certificado de 

participação do evento.  

Quantidade de publicações de capítulos de livros 
técnicos ou acadêmicos.  

3 

 Capa e ficha catalográfica 
do livro, seguida da cópia 
das duas primeiras 
páginas do capítulo.  
 

Quantidade de publicações de livros técnicos ou 
acadêmicos. 

10 
 Capa e ficha catalográfica 

do livro.  
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Quantidade de semestres dedicados ao exercício de 
monitoria na graduação  

2 
 

Declaração institucional 

Quantidade de semestres dedicados ao exercício de 
atividades de pesquisa na graduação  

2 
 

Quantidade de semestres dedicados ao exercício de 
atividades de extensão na graduação  

2 
 

Quantidade de semestres dedicados ao exercício de 
atividades junto à empresa júnior na graduação  

2 
 

Desempenho acadêmico na graduação ≥ 8,0  40  
Histórico escolar Desempenho acadêmico na graduação ≥ 7,0 e < 8,0  25  

Desempenho acadêmico na graduação < 7,0  15  

 


