
TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO ONLINE 

Primeira página do formulário é para escolher a modalidade e a linha de pesquisa.  

 

Caso você concorra a vaga de mestrado, aparecerá a caixa “Linha de Pesquisa”, para você 

optar por uma das linhas: 

 

 

 

 



Em caso de pessoa autodeclarada negra ou parda, abrirá uma caixa para se anexar o 

documento assinado de Autodeclaração étnico-racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda página do formulário: preencher com as informações básicas do candidato.  

 

 

Em caso de estrangeiro:  

 

 



 

 



INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

 

 



 

 



 



 

Barema: não é para entregar uma versão física na secretaria. Todo o processo é online. Você 

deve informar a totalidade dos pontos por item de avaliação e depois anexar os comprovantes.  

Caso você não tenha pontos em algum item, preencher a caixa com o número Zero. 

A tabela do Barema contendo o quanto cada item de avaliação vale, se encontra no fim do 

edital do processo seletivo e no final desse tutorial. 

 

 



Um exemplo de como começa o Barema do Doutorado. O Barema dos dois processos seletivos 

são diferentes. Olhar atentamente as tabelas de cada uma das avaliações e nos itens do 

formulário, pois todos possuem a pontuação por atividade.  

 

 



Após preencher todo o Barema no formulário online e anexar os comprovantes, clicar em 

PRÓXIMO, no final da página.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caso você tenha esquecido de preencher algum item, o sistema irá te informar. Então, 

preencher os itens cm o número Zero ou completar com a pontuação que você e esqueceu de 

colocar. 

 

 

 

 

 

 



Após você preencher o Barema por completo e clicar em PRÓXIMO, você será direcionado 

para a última página. Nela você digita a mensagem mostrada e clica em enviar. Nesse 

momento a sua inscrição terá sido considerada realizada. Nesse momento, um e-mail será 

enviado à coordenação avisando sobre a inscrição e um e-mail será enviado para você,  

confirmando que sua inscrição foi realizada.  

Caso você queira, poderá imprimir todo o formulário de inscrição.  

Se ao terminar o processo de inscrição você perceber que cometeu algum erro (esqueceu de 

anexar o projeto ou algum comprovante importante), você pode realizar a inscrição 

novamente. Será sempre considerada a última inscrição realizada. A única exceção para isso é 

se você realizar a última inscrição fora do prazo, nesse caso, consideraremos a inscrição 

realizada dentro do tempo hábil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela de Pontuação do mestrado (Barema) 

 

Quesitos Itens Avaliados Pontos 
Pontuação 
máxima por 

Quesito 

 
 
 
 

Publicações 
Acadêmicas 

 
Autoria ou coautoria de Artigo 
(inclui Nota Técnica, Artigo de 
revisão de literatura) completo 

em revista indexada 
(Publicado ou aceito para 

publicação); 
 

12 pontos por 
artigo  

Máximo de 
50 pontos 

pelo conjunto 
de todos os 
pontos feitos 
em todos os 

itens 
pertencentes 
ao Quesito 

Publicações 
Acadêmicas 

 

 
Autoria ou coautoria de 

Trabalho completo em Anais 
de evento científico (Publicado 

ou aceito para publicação) 
 

8 pontos por 
publicação 

 
Autoria ou coautoria de 

Resumo ou Resumo 
Expandido em Anais de 

Evento Científico(Publicado ou 
aceito para publicação) 

 

2 pontos por 
publicação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titulação e 
experiência 

Profissionais e 
Publicações 

técnicas 
 

 
Atividade (com ou sem bolsa) 
comprovada de monitoria em 

extensão ou de extensão 
universitária . 

 

5 pontos por 
semestre 

 
 
 

Máximo de 
50 pontos 

pelo conjunto 
de todos os 
pontos feitos 
em todos os 

itens 
pertencentes 
ao Quesito 
Atividades 

Profissionais 
e 

Publicações 
técnicas 

Atividade (com ou sem bolsa) 
comprovada de iniciação 

científica universitária 

5 pontos por 
ano 

 
Participação (com ou sem 

bolsa) comprovada em Projeto 
Científico; Participação 

comprovada em Grupo de 
Pesquisa registrado no CNPq. 

 

5 pontos por 
Projeto ou por 
participação 

em grupo 

 
Estágio Profissional 

 

5 pontos por 
semestre 

 
Trabalho Técnico de curta 

duração (< 3meses) 
 

3 pontos por 
trabalho 

 
Especialização Lato Sensu 

(mínimo de 360hs) ou 
Mestrado 

Acadêmico/Profissional 
 

10 pontos; 
pontuado 

apenas uma 
vez 

Atuação profissional - carteira 
de trabalho ou certificado (por 

semestre) 

6 pontos por 
semestre 

Ciência sem fronteiras 6 pontos 

 
Formação complementar 

 

1 ponto a 
cada curso 

com no 
mínimo 20hs 

 

 



Tabela de Pontuação do doutorado (Barema) 

Quesitos Itens Avaliados Pontos 

Pontuação 

máxima por 

Quesito 

 

 

 

 

Publicações 

Acadêmicas 

 

Artigo em periódico Qualis A1 

60 pontos por 

artigo 

 

Máximo de 100 

pontos.  

 

 

Artigo em periódico Qualis A2 

50 pontos por 

artigo 

 

Artigo em periódico Qualis B1 

25 pontos por 

artigo 

 

Artigo em periódico Qualis B2 

20 pontos por 

artigo 

 

Artigo em periódico Qualis B3, B4 e B5 

05 pontos por 

artigo 

 

Artigo em periódico Qualis C 

01 ponto por 

artigo 

Artigo sem avaliação Qualis 
Analisado caso 

a caso 

Publicação de artigo completo em Anais de 

Evento Científico 

1 ponto por 

publicação 

Publicação de resumo em evento científico 
0,5 ponto por 

publicação 

Publicação de livro ou capítulo de livro 

técnico-científico 

25 pontos por 

publicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulação e 

experiência 

Profissionais 

e 

Publicações 

técnicas 

 

Mestrado 

 

10 pontos 

 

 

 

Máximo de 20 

pontos pelo 

conjunto de todos 

os pontos feitos 

em todos os itens 

pertencentes ao 

Quesito 

Atividades 

Profissionais e 

Publicações 

técnicas 

 

Especialização Lato Sensu (mínimo de 

360hs) 

5 pontos 

Participação em projeto de pesquisa 

financiado por agência oficial de fomento. 

2 pontos por 

projeto 

 

Experiência em docência em ensino 

fundamental e ensino médio. 

1 ponto por 

semestre 

 

Experiência em docência em curso técnico 

ou graduação.  

2 pontos por 

semestre 



  

Experiência em docência em curso de 

especialização lato sensu (mínimo 360 hrs). 

 

2 pontos por 

curso 

Parecer em revista técnico-científica. 
1 ponto por 

parecer 

 

Organização de eventos 

 

1,5 pontos por 

evento 

 

Experiência profissional na área 

 

2 pontos por 

semestre 

 


