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RETIFICAÇÃO Nº 03 

 
 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de 

Sistemas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais comunica a 

RETIFICAÇÃO do edital Nº 01, conforme alteração a seguir:  

Onde se lê, 7.6.1 Análise de “curriculum vitae”, de caráter classificatório, 

quando serão avaliadas, em um total de 100 (cem) pontos: produção 

bibliográfica (50% do total da avaliação do item), experiência profissional 

e produção técnica (50% do total da avaliação do item). O candidato deverá 

preencher uma tabela (ANEXO III) contendo os valores da sua pontuação nos 

diferentes itens de avaliação desta etapa, os quais serão analisados pelos 

avaliadores. Somente serão considerados, conferidos ou ajustados para fins de 

avaliação os itens valorados e identificados pelo candidato e devidamente 

comprovados. 

Leia-se: 7.6.1 Análise de “curriculum vitae”, de caráter classificatório, quando 

serão avaliadas, em um total de 100 (cem) pontos: produção bibliográfica 

(80% do total da avaliação do item), experiência profissional e produção 

técnica (20% do total da avaliação do item). O candidato deverá preencher 

uma tabela (ANEXO III) contendo os valores da sua pontuação nos diferentes 

itens de avaliação desta etapa, os quais serão analisados pelos avaliadores. 

Somente serão considerados, conferidos ou ajustados para fins de avaliação 

os itens valorados e identificados pelo candidato e devidamente comprovados. 

Anexo IV, página 17, onde se lê: Máximo de 100 pontos  

Anexo IV, página 17, leia-se: Máximo de 80 pontos 

 

Anexo IV - Tabela de Pontuação do doutorado (Barema) 

Prezado (a) candidato (a), segue a tabela de pontuação do Barema a título de 

consulta. O Barema será preenchido, exclusivamente, no formulário online de 

inscrição (https://form.jotformz.com/92326480963665). 

Quesitos Itens Avaliados Pontos 
Pontuação máxima por 

Quesito 

 

 

 

 

 

Artigo em periódico Qualis A1 

60 pontos por artigo  

Máximo de 80 pontos.  

 

 

Artigo em periódico Qualis A2 

50 pontos por artigo 

https://form.jotformz.com/92326480963665


Publicações 

Acadêmicas 

 

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 

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019. Prof. Rodrigo Affonso de 

Albuquerque Nóbrega. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais. 

 

 

https://www.classificados.em.com.br/anuncio/347964725 

https://www.classificados.em.com.br/anuncio/347964725



