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PROCESSO SELETIVO – FORMULÁRIO MN1: FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo 

Ingresso no 

PPGBBio 

Prazo máximo para 

mudança nível 

mês/ano mês/ano 

   

 

Checklist: marque as opções em que se enquadra 

 estar matriculado no mínimo a 06 meses no PPGBBio 

 apresentar conceito superior ou igual a B ou conceito S (satisfatório) 

 possui proficiência em língua inglesa 

 proficiência em língua inglesa a ser realizada 

 bolsista CAPES-DS  

 não realizou re-classificação para bolsa 

 atingiu pontuação mínima de 10 pontos na planilha de avaliação 
curricular (Formulário MN2) 

 

Quanto ao(s) artigo(s) selecione a(s) opção(ões)  abaixo: 

 publicado ou aceito vinculado à dissertação 

 submetido vinculado à dissertação 

 a ser submetido vinculado à dissertação 

 

 
 
 
  



PROCESSO SELETIVO – FORMULÁRIO MN2: PLANILHA DE AVALIAÇÃO 
CURRICULAR 

 

Mestrando 

Nome:  

 Item Quant. total 

1 

Publicações em periódicos indexados [artigo publicado ou aceito para 

publicação] 

  

Artigo Qualis A1-A2 [10 pts por artigo]   

Artigo Qualis B1-B2 [7 pts por artigo]   

Artigo Qualis B3-B4 [4 pts por artigo]   

Artigo Qualis B5-C [1 pt por artigo]   

Artigo submetido com comprovante de submissão [0,5 pts por artigo]   

2 Patentes [1pt, até 5 pontos]   

3 Publicações de livros com ISBN [1 pt, até 5 pontos]   

4 Capítulos de livros com ISBN [1 pt, até 5 pontos]   

5 Resumo expandido em anais de evento [0,2 pts por resumo expandido, 
até 1 ponto] 

  

6 Resumo simples em anais de eventos [0,1 pts por resumo, até 1 ponto]   

7 Apresentação oral em evento científico [0,5 pts por apresentação]   

8 Premiação em atividades científicas – [0,5 pts por premiação]   

 PONTUAÇÃO FINAL   

* Os artigos devem ser classificados no Qualis da área Ciências Biológicas II. O evento de 
qualificação Qualis 2013-2016 pode ser acessado no site 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. Caso o artigo não tenha classificação qualis 
será respeitado o fator de impacto levando em consideração à regra da área. 

 
O candidato, abaixo assinado, declara que todas as informações acima relacionadas são 
verdadeiras e afirma ter pleno conhecimento das normas de avaliação e seleção, conforme 
instruções deste formulário e Edital de Seleção vigente do PPGBBio. 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 

 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam

