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FORMULÁRIO DE TOTALIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO
ANÁLISE CURRICULAR – DOUTORADO - CONCESSÃO DE BOLSAS
(preencher as páginas 1 e 2)
NOME
CPF
LINHA DE PESQUISA 1
Formação Acadêmica
Formação (limitado a 3,0 pontos)Item

Pontuação do
candidato

Documento(s) que
comprova(m) a pontuação
informada

Conceito (CAPES) do curso de
mestrado* (informar curso e nota ao
lado)
Média das notas do candidato em
disciplinas no curso de mestrado
(informar nota ao lado)
Curso de Especialização (360 horas)
Realização de Iniciação Científica – IC
(por ano de IC)
Participação em Congressos nacionais
e internacionais**
Produção Acadêmica
Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos de seletiva política editorial (computar maior
avaliação no Qualis REFERÊNCIA para o periódico em que se publicou
Item
Pontuação do
Documento(s) que comprova a
candidato
pontuação informada
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Artigos publicados em congressos
nacionais e internacionais**
*Qualis referência disponível em: https://www.ppgep.ufscar.br/ptProdução tecnológica
Item

Pontuação do
candidato

Documento que comprova a
pontuação informada

Patente de produto ou processo solicitada
Patente de produto ou processo licenciada
Software desenvolvido e registrado
Livro publicado na área de engenharia de
produção
Capítulo de Livro Publicado em área
correlata à Eng. Produção
Totalização
Formação

Produção Acadêmica

Produção Tecnológica

Total

2

DETALHAMENTO DA PONTTUAÇÃO PONTUAÇÃO – ANÁLISE CURRICULAR – DOUTORADO
CONCESSÃO DE BOLSAS
Nos quadros abaixo, especifique cada documento que está considerando na avaliação, informando o “nome do
documento (e.g., diploma de graduação), o item a que se refere (e.g., certificado de especialização) e a
pontuação que julga receber (esta pontuação poderá ou não ser confirmada pela comissão).
Formação Acadêmica
Tipo de documento
Item
Pontuação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(use quantas linhas forem necessárias)

Produção Acadêmica
Tipo de documento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(use quantas linhas forem necessárias)

Item

Pontuação

Item

Pontuação

Produção Técnica
Tipo de documento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(use quantas linhas forem necessárias)

