
 
 

 

 
 
 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO PROJETOS PIBIC – 
2020/2021 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
 
 
 

A) PROJETO DE PESQUISA - ATÉ 20 PONTOS 
 

1. Relevância 0 a 8 pontos 

2. Metodologia 0 a 8 pontos 

3 Plano de trabalho para o aluno 0 a 4 pontos 

 
 
 

B) CURRÍCULO DO ORIENTADOR – ATÉ 40 PONTOS 

  

B.1. PROJEÇÃO EXTERNA - últimos 3 anos (máximo 10 pontos) 

Bolsista do CNPq - nível 1 ou Cientista do Nosso Estado 0 ou 8 pontos 

Bolsista do CNPq - nível 2  ou Jovem Cientista do Nosso 
Estado  0 ou 6 pontos 

Realização de Pós-Doutorado (por período mínimo de 1 
ano)   0 ou 4 pontos 

Coordenador de projeto aprovado por agência de 
fomento externa à UFF (área CET)  

2 pontos por 
projeto 

Coordenador  comitê organizador  evento científico 
financiado por agência  fomento  externa à UFF  1 ponto por evento 

Editor de periódico científico  0 ou 5 pontos 

Membro de corpo editorial de periódico classificado no 
Qualis   0 ou 4 pontos 

Coordenador de Programa de Pós-Graduação 0 ou 2 pontos 

Membro integrante de projeto de pesquisa aprovado por 
agência de fomento externa à UFF (área CET)    0 ou 1 ponto 

Membro titular de banca de doutorado externa à UFF     1 ponto por banca 

Membro titular de banca de mestrado externa à UFF     
0,5 ponto por 

banca 



 

 

B.2. ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO - nos últimos 5 anos 
(máximo 10 pontos) 

Orientação de tese de doutorado concluída cada 4 pontos 

Orientação de dissertação de mestrado concluída   cada 2 pontos 

Orientação de iniciação científica concluída (com bolsa)   cada 1 ponto 

Orientação de trabalho final de graduação concluída   cada 1 ponto 

Coorientação de tese de doutorado concluída   cada 2 pontos 

Coorientação de dissertação de mestrado concluída   cada 1 ponto 

Orientação de tese de doutorado em andamento   cada 2 pontos 

Orientação de dissertação de mestrado em andamento   cada 1 ponto 

Orientação de iniciação científica (com bolsa) em 
andamento   cada 0,5 ponto 

Coorientação de tese de doutorado em andamento   cada 1 ponto 

Coorientação de tese de mestrado em andamento   cada 0,5 ponto 

 

 

B.3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA - dos últimos 3 anos (máximo 20 pontos) 

ITEM (PARA TODAS AS ÁREAS EXCETO 
COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA) PONTUAÇÃO 

Artigo em periódico Qualis A1 - A2  cada 10 pontos 

Artigo em periódico Qualis B1 – B2   cada 7 pontos 

Artigo em periódico Qualis B3 – B5   cada 4 pontos 

Artigo em periódico Qualis C   cada 2 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico internacional  
(área CET)   cada 1,0 ponto 

Artigo completo em anais de evento científico nacional 
(área CET)   cada 0,5 ponto 

Livro publicado  (área CET) no Brasil    cada 4 pontos 

Livro publicado no exterior  (área CET)   cada 5 pontos 

Capítulo em livro publicado no Brasil  (área CET)   cada 2 pontos 

Capítulo em livro publicado no exterior  (área CET)  cada 2,5  pontos 

 

ITEM (SOMENTE PARA COMPUTAÇÃO) PONTUAÇÃO 

Artigo em periódico Qualis A1 - A2  cada 10 pontos 

Artigo em periódico Qualis B1 – B2  cada 7 pontos 

Artigo em periódico Qualis B3 – B5 cada 4 pontos 

Artigo em periódico Qualis C   cada 2 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico Qualis A1 - 
A2  cada 5 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico Qualis B1 - 
B2  cada 5 pontos 

Artigo completo em anais Qualis B3-C ou em evento 
científico internacional sem Qualis  cada 1 ponto 

 Artigo completo em anais de evento científico nacional 
sem Qualis  cada 0,5 ponto 

Livro publicado no Brasil (área CET)   cada 4 pontos 



Livro publicado no exterior (área CET)  cada 5 pontos 

Capítulo em livro publicado no Brasil (área CET) cada 2 pontos 

Capítulo em livro publicado no exterior (área CET)  cada 2,5  pontos 

 

ITEM (SOMENTE PARA MATEMÁTICA) PONTUAÇÃO 

Artigo em periódico Qualis A1 - A2  cada 15 pontos 

Artigo em periódico Qualis B1 – B2  cada 10 pontos 

Artigo em periódico Qualis B3 – B5   cada 6 pontos 

Artigo em periódico Qualis C  cada 4 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico internacional  
(área CET)  cada 1 ponto 

Artigo completo em anais de evento científico nacional 
(área CET) cada 0,5 ponto 

Livro publicado no Brasil (área CET)  cada 4 pontos 

Livro publicado no exterior (área CET) cada 5 pontos 

Capítulo em livro publicado no Brasil (área CET)  cada 2 pontos 

Capítulo em livro publicado no exterior (área CET)  cada 2,5  pontos 

 

C) BÔNUS DO CURRICULO: 

Caso não obtenha a pontuação máxima no currículo, para 
o professor que obteve seu título de doutor há até 5 anos 
ou que esteve em licença maternidade nos últimos 2 anos 
do momento da solicitação da bolsa. 5 pontos 

 

 


