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afixado em 29/06/2016 no local 
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Secretaria 
 
 

 

R E S O L U Ç Ã O   N º  1 2 0 / 1 6 - P E Q  -  

Aprova Critérios para a Avaliação do 
Curriculo Lattes dos candidatos a 
Bolsa de Mestrado ou Doutorado do 
PEQ. 

 
Considerando a decisão do Conselho Acadêmico do Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Química em reunião realizada em 24/06/2016. 

 
O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - Ficam aprovados os Critérios para a Avaliação do 
Currículo Lattes (CLA) dos candidatos a bolsa de Mestrado ou Doutorado, conforme 
anexo, que é parte integrante desta Resolução. 

Art. 2º - Os critérios para a Concessão/Renovação/Cancelamento 
de Bolsas são os constantes em Resolução específica para esse fim. 

Art. 3º - Na primeira inscrição para participação ao processo 
de classificação os alunos regulares, aptos à concessão de Bolsas, deverão entregar, 
juntamente com o Requerimento de Inscrição, o Currículo Lattes impresso e 
devidamente documentado. Somente serão consideradas as atividades desenvolvidas 
nos últimos 5 (cinco) anos completos. 

Art. 4º - A partir do segundo processo de classificação, o pós-
graduando pode entregar na Secretaria do PEQ, a qualquer tempo antes da reunião 
da Comissão de Bolsas, a documentação comprobatória referente à atualização do 
Curriculo Lattes, para ser analisada pela Comissão.  

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as Resoluções nº 116/11-PEQ e nº 085/16-PEQ. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA.  

 

CUMPRA-SE. 

Maringá, 27 de junho de 2016. 
 
 

Prof. Dr. Mauro Antonio da Silva Sá Ravagnani 
Coordenador 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
05/07/2015. (Art. 95 - § 1

o
 do 

Regimento Geral da UEM) 
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Tabela 1 – Critérios para avaliação do currículo Lattes (CLA)  –  Mestrado 

Atividade Desenvolvida Quantidade Peso Total 

Curso de graduação concluído em EQ   40,0  

Curso de graduação em outras Engenharias  30,0  

Curso de graduação concluído em outras áreas  20,0  

Tempo de integralização da graduação (anos) t ≤ 5   10,0  

Tempo de integralização da graduação (anos) 5 < t ≤ 6  5,0  

Tempo de integralização da graduação (meses) t > 6  1,0  

Especialização (Máximo 2 Especializações)  3,0  

Part. em Eventos e Cursos de Curta Duração na Área ou Área 
Afim. Nos últimos 5 anos completos até a data da avaliação. 
(limite de 10 pontos). 

 
0,1 

 

Consultoria na Área ou Área Afim. Nos últimos 5 anos 
completos até a data da avaliação. (limite de 10 pontos) 

 
2,0 

 

Resumos ou Resumos Expandidos Publicados em Anais de 
Evento Técnico-Científicos. Resumos com 4 ou mais autores 
terão o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 3 Resumos 

 

1,0 

 

Trabalhos Publicados em Anais de Eventos Técnico-
Científicos (completos). Trabalhos com 4 ou mais autores 
terão o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 5 Trabalhos. 

 

3,0 

 

Apresentação de Trabalhos (não considerados acima) em 
Eventos Técnico-Científicos. Nos últimos 5 anos completos até 
a data da avaliação. (Máximo 5 apresentações) 

 
1,0 

 

Ensino Superior na Graduação – 5 pontos a cada 12 meses 
(limite de 25 pontos) (contar apenas ano completo) 

 
5,0 

 

Part. em Projeto de Ensino, Pesquisa ou Extensão enquanto 
acadêmico. Nos últimos 5 anos completos até a data da 
avaliação. (1 ponto/semestre - Máximo 6 semestres) 

 
1,0 

 

Orientação em nível de Graduação (TCC, IC etc.). Nos últimos 
5 anos completos até a data da avaliação. (limite de 10 pontos) 

 
1,0 

 

Organização de Eventos. Nos últimos 5 anos completos até a  1,0  
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data da avaliação. (limite 5 pontos) – pontuar por evento 

Participação em Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão. Nos 
últimos 5 anos completos até a data da avaliação. (limite de 10 
pontos) 

 
5,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS A1 Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. - Máximo 4 artigos 
(equivale patente concedida e explorada). 

 

15,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS A2. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos 
(equivale patente concedida). 

 

12,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B1. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos 
(equivale patente depositada). 

 

10,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B2. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos. 

 

7,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B3, B4, B5. Artigos com 4 ou mais 
autores terão o valor dividido pelo número de autores 
(trabalhos com 5 autores terão o valor multiplicado por 4/5, 
com 6 autores multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). 
Nos últimos 5 anos completos até a data da avaliação.  
Máximo 4 artigos. 

 

5,0 

 

Cursos de Curta Duração ministrados (limite de 2 pontos)  0,1  

Docência no Ensino Médio ou monitoria - 0,2 ponto a cada 12 
meses (limite de 5 pontos) – contar ano completo 

 
0,2 

 

Experiência Profissional em Engenharia e áreas afins 3 pontos 
a cada 12 meses (limite de 15 pontos) – contar ano completo 

 
3,0 

 

Total    
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OBSERVAÇÕES: 
 

1. Quando houver a saturação dos Trabalhos Completos Publicados em 
Anais de Eventos, aqueles não computados no item específico, poderão 
ser contados como Resumos ou Resumos Expandidos até a saturação 
desse item. 

2. Para os trabalhos publicados em periódicos Qualis A1, em havendo a 
saturação, aqueles que não foram computados nessse nível, serão 
contados como Qualis A2. Saturando o nível Qualis A2, passar para 
Qualis B1, e assim sucessivamente até Qualis B3, B4 e B5. 

3. Os trabalhos publicados em periódicos que ainda não estão 
relacionados no Qualis da CAPES – Engenharias II, consultar o fator de 
impacto do periódico, e qualificar o periódico de acordo com as normas 
contidas no Documento de Área das Engenharias II. 

4. Os trabalhos publicados em periódicos que ainda não possuem fator de 
impacto e não estão no Qualis da CAPES, serão contados como 
Trabalhos Completos publicados em Anais de Eventos, até a saturação. 

5. Capítulos de Livros serão contados como Trabalhos publicados em 
Anais de Eventos, conforme regra da CAPES. 
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Tabela 2 – Critérios para avaliação do curriculum Lattes       - Doutorado 

Atividade Desenvolvida Quantidade Peso Total 

Curso de Mestrado concluído em EQ  40,0  

Curso de Mestrado em outras Engenharias  30,0  

Curso de Mestrado concluído em outras áreas  20,0  

Tempo de integralização do Mestrado (meses) t ≤ 24   10,0  

Tempo de integralização do Mestrado (meses) 24 < t ≤ 30   5,0  

Tempo de integralização do Mestrado (meses) 30 < t ≤ 36  1,0  

Especialização (Máximo 2 Especializações)  3,0  

Part. em Eventos e Cursos de Curta Duração na Área ou Área 
Afim. Nos últimos 5 anos completos até a data da avaliação 
(limite de 10 pontos) 

 
0,1 

 

Consultoria na Área ou Área Afim (limite de 10 pontos)  2,0  

Resumos ou Resumos Expandidos Publicados em Anais de 
Evento Técnico-Científicos. Resumos com 4 ou mais autores 
terão o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 3 Resumos. 

 

1,0 

 

Trabalhos Publicados em Anais de Eventos Técnico-
Científicos (completos). Trabalhos com 4 ou mais autores 
terão o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 5 Trabalhos.. 

 

3,0 

 

Apresentação de Trabalhos (não considerados acima) em 
Eventos Técnico-Científicos. Nos últimos 5 anos completos até 
a data da avaliação. (Máximo 5 apresentações) 

 
1,0 

 

Ensino Superior na Graduação – 5 pontos a cada 12 meses 
(limite de 25 pontos) (contar apenas ano completo) 

 
5,0 

 

Part. em Projeto de Ensino, Pesquisa ou Extensão enquanto 
acadêmico. Nos últimos 5 anos completos até a data da 
avaliação. (1 ponto/semestre - Máximo 6 semestres) 

 
1,0 

 

Orientação em nível de Graduação (TCC, IC, etc). Nos últimos 
5 anos completos até a data da avaliação. (limite de 10 
pontos) 

 
1,0 

 

Orientação de Especialização. Nos últimos 5 anos completos  2,0  
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até a data da avaliação. (limite de 10 pontos) 

Organização de Eventos. Nos últimos 5 anos completos até a 
data da avaliação. (limite 5 pontos) – pontuar por evento 

 
1,0 

 

Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão Concluídos e 
desenvolvidos após a graduação. Nos últimos 5 anos 
completos até a data da avaliação. (limite de 10 pontos) 

 
5,0 

 

Participação em Banca de Conclusão de TCC, Especialização. 
Nos últimos 5 anos completos até a data da avaliação. (limite 2 
pontos) 

 
0,2 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS A1 Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. - Máximo 4 artigos 
(equivale patente concedida e explorada). 

 

15,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS A2. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos 
(equivale patente concedida). 

 

12,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B1. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos 
(equivale patente depositada). 

 

10,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B2. Artigos com 4 ou mais autores terão 
o valor dividido pelo número de autores (trabalhos com 5 
autores terão o valor multiplicado por 4/5, com 6 autores 
multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). Nos últimos 5 
anos completos até a data da avaliação. Máximo 4 artigos. 

 

7,0 

 

Artigos em Revistas Especializadas na Área de Engenharias II 
da CAPES – QUALIS B3, B4, B5. Artigos com 4 ou mais 
autores terão o valor dividido pelo número de autores 
(trabalhos com 5 autores terão o valor multiplicado por 4/5, 
com 6 autores multiplicado por 4/6 e assim, sucessivamente). 
Nos últimos 5 anos completos até a data da avaliação.  
Máximo 4 artigos. 

 

5,0 

 

Cursos de Curta Duração Ministrados (limite de 2 pontos)  0,1  

Docência no Ensino Médio 0,2 ponto a cada 12 meses (limite 
de 5 pontos) – contar ano completo 

 
0,2 
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Experiência Profissional 3 pontos  a cada 12 meses (limite de 
15 pontos) – contar ano completo 

 
3,0 

 

Total    

 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. Quando houver a saturação dos Trabalhos Completos Publicados em 
Anais de Eventos, aqueles não computados no item específico, poderão 
ser contados como Resumos ou Resumos Expandidos até a saturação 
desse item. 

2. Para os trabalhos publicados em periódicos Qualis A1, em havendo a 
saturação, aqueles que não foram computados nessse nível, serão 
contados como Qualis A2. Saturando o nível Qualis A2, passar para 
Qualis B1, e assim sucessivamente até Qualis B3, B4 e B5. 

3. Os trabalhos publicados em periódicos que ainda não estão 
relacionados no Qualis da CAPES – Engenharias II, consultar o fator de 
impacto do periódico, e qualificar o periódico de acordo com as normas 
contidas no Documento de Área das Engenharias II. 

4. Os trabalhos publicados em periódicos que ainda não possuem fator de 
impacto e não estão no Qualis da CAPES, serão contados como 
Trabalhos Completos publicados em Anais de Eventos, até a saturação. 

5. Capítulos de Livros serão contados como Trabalhos publicados em 
Anais de Eventos, conforme regra da CAPES. 

 
 


