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ANEXO 01 – Avaliação do Curriculum (C) 

 

Os itens (a), (b), (c) e (d) descritos na seção III, item 3) serão operacionalizados de 

acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1. Árvore de Critérios para avaliação do Curriculum (C) 

 

A avaliação do item Curriculum (C) será calculada da seguinte maneira: 

 

C = Publicações*0,4 + Est./Bolsas/Monitoria*0,1 + Part. em Projetos*0,2 + Ativ.Profissional*0,3 

 

A avaliação do item Publicações será calculado da seguinte maneira: 

 

Publicações = Artigos*0,5 + Congressos*0,2 + Livros/Cap.Livros*0,3 

 

 

Artigos: compreende a história de publicações científicas do(a) candidato(a), nos 

últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), em periódicos indexados com corpo 
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editorial e revisão por pares, tanto em autoria quanto em coautoria e com classificação 

no Qualis (Classificações de Periódicos Quadriênio 2013-2016) da área de 

Administração (consulte https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/). Mede-se através do 

Equivalente A1 (EA1), assim definido:  

 

EA1= (A1x1) + (A2x0,8) + (B1x0,6) + (B2x0,4) + (B3x0,3) + (B4x0,2) + (B5x0,1) + (Cx0,05) 

 

Onde:  

A1 é o nº de artigos publicados em revista Qualis A1 na área de Administração; 

A2 é o nº de artigos publicados em revista Qualis A2 na área de Administração; 

B1 é o nº de artigos publicados em revista Qualis B1 na área de Administração; 

B2 é o nº de artigos publicados em revista Qualis B2 na área de Administração; 

B3 é o nº de artigos publicados em revista Qualis B3 na área de Administração; 

B4 é o nº de artigos publicados em revista Qualis B4 na área de Administração; 

B5 é o nº de artigos publicados em revista Qualis B5 na área de Administração; 

C é o nº de artigos publicados em revista Qualis C na área de Administração; 

 

Valor do EA1 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 ou mais 

Pontuação 0 5,0 7,5 9,0 10 

OBS:  

a) Os valores intermediários do EA1 são obtidos por interpolação. 

b) A comprovação dos artigos deve ser feita através de cópia da primeira página 

do artigo em que conste a identificação do periódico e o nome do(a) candidato(a) como 

autor(a)/coautor(a) do trabalho. 

c) Também serão considerados os artigos que tenham sido aceitos para 

publicação. Neste caso, o(a) candidato(a) deverá comprovar expressamente que o 

artigo já passou por todos os trâmites e correções necessárias, estando apenas 

aguardando a publicação.  

d) Não serão considerados artigos cuja submissão tenha sido aceita, mas que 

ainda estejam em avaliação pelos editores e/ou necessitem de correções e trâmites. 

 

Congressos: nº de artigos completos ou resumos (simples ou expandidos) publicados 

em congressos nos últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), como autor(a) 

ou coautor(a). 

Nº de artigos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ou mais 
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Pontuação  0 0,5 1,0 1,5 2,5 5,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10 

 

OBS:  

a) A comprovação dos artigos deve ser feita através de cópia da primeira página 

do artigo em que identifique claramente o congresso, a data e o local em que foi 

apresentado o trabalho e o nome do(a) candidato(a) como autor(a)/coautor(a) do 

trabalho. 

 

Livros ou capítulos de livros: Publicação/organização de Livros ou capítulos de 

livros como autor(a) ou coautor(a) na área do programa ou áreas correlatas nos 

últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). 

Nº de publicações 0 1 2 3 4 ou mais 

Pontuação  0 5,0 8,0 9,0 10 

 

OBS:  

a) Só serão aceitos livros ou capítulos de livros que possuírem ISBN. 

b) A comprovação dos livros deve ser feita através: i) de cópia da capa do livro; ii) 

cópia da página onde se encontram as informações catalográficas do livro. 

c) A comprovação dos capítulos de livros deve ser feita através: i) de cópia da 

capa do livro; ii) cópia da página onde se encontram as informações catalográficas do 

livro; iii) do sumário do livro; iv) da primeira página do capítulo em que conste o(a) 

candidato(a) como autor(a) ou coautor(a) do trabalho. 

 

Estágios, Bolsas, Monitorias: refere-se ao número de semestres que o(a) 

candidato(a) tenha participado em estágios, bolsas, monitorias, dentro do ambiente 

acadêmico ou não, sem vínculo empregatício, nos últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020). 

 

Nº de semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontuação  0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 

 

 

Participação em Projetos: refere-se ao número de semestres que o(a) candidato(a) 

tenha participado em projetos de pesquisa/extensão, dentro do ambiente acadêmico 

ou não, nos últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). 
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Nº de semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontuação  0 3,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

 

 

Atividade Profissional: refere-se ao número de semestres que o(a) candidato(a) 

exerceu atividades profissionais relacionadas à área de atuação do programa, 

acadêmicas ou não, com vínculo empregatício, durante os últimos 5 anos (2016, 2017, 

2018, 2019 e 2020). 

 

Nº de semestres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontuação  0 3,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

 


