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ANEXO I – CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO - RECREDENCIAMENTO

 

A�vidade Pontuação

20 -
30%

Experiência Acadêmica      
            (Úl�mos 4 anos)

Pós-doutorado no Brasil 5 pontos por
ano

Estágio pós-doutoral, doutorado pleno e sanduíche, licenças
sabá�cas e programas de colaboração internacional 15 pontos

Iniciação cien�fica - vinculada ao PPGQUIM 2 pontos por
aluno

Coorientação - PPGQUIM 3 pontos por
aluno

Orientação - PPGQUIM 7 pontos por
aluno

Disciplinas Ministradas no PPGQUIM 0,15 pontos
por hora/aula

Par�cipação em comissão do PPGQUIM 1 ponto por
comissão/ano

Par�cipação no colegiado do PPGQUIM 2 pontos/ano

Coordenação 3 pontos/ano

 

A�vidade Pontuação

20 -
30%

Produção Cien�fica fora do
PPGQUIM *

Bolsista de
produ�vidade 5 pontos/ano

QUALIS A1
12 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

6 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS A2
9 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

4,5 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B1
6 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

3 pontos/ar�go (coautor)



A�vidade Pontuação

QUALIS B2
4 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

2 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B3
2 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

1 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B4
1 ponto/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

0,5 pontos/ar�go (coautor)

Livros com ISBN 15 pontos/livro

Capítulos de Livros com
ISBN 6 pontos/capítulo

Patente
15 pontos/patente concedida

5 pontos/patente depositada

 

A�vidade Pontuação

45 -
50%

Produção Cien�fica dentro do
PPGQUIM * QUALIS A1

12 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

6 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS A2
9 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

4,5 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B1
6 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

3 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B2
4 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

2 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B3
2 pontos/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

1 pontos/ar�go (coautor)

QUALIS B4
1 ponto/ar�go (1° autor ou autor
correspondente)

0,5 pontos/ar�go (coautor)

Livros com ISBN 15 pontos/livro

Capítulos de Livros
com ISBN 6 pontos/capítulo



A�vidade Pontuação

Patente
15 pontos/patente concedida

5 pontos/patente depositada

* Ar�gos publicados em periódicos indexados ao Qualis - CAPES na área de química (Úl�mos 4 anos); Entenda-se por
Produção Cien�fica dentro do PPGQUIM aquela em que figurem discentes do programa.

* Docentes que tenham �rado licença maternidade durante o período considerado para avaliação da produção
referente à planilha de recredenciamento de final de quadriênio poderão, opcionalmente, subs�tuir o ano referente ao
nascimento da criança ou o ano subsequente (caso esteja dentro do período de avaliação) pelo ano imediatamente
anterior ao ano inicial do período considerado para avaliação. A opção pela subs�tuição deve ser comunicada no
formulário de recredenciamento, devendo ser anexada cópia da cer�dão de nascimento da criança.

 

 

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO

 

O plano de trabalho deve ser elaborado em no máximo 6 páginas, considerando um período de 4 anos de atuação no
PPGQUIM. O plano de trabalho deverá conter e será avaliado de acordo com os seguintes itens:

I - Área de concentração pretendida;

II - Projeto(s) de pesquisa resumido adequado às linhas de pesquisa do Programa, dentro da área pretendida, de
modo que seja prevista a par�cipação de, no mínimo, 2 discentes;

III - Proposta de disciplinas para o Programa e/ou disciplinas do Programa em que possa ministrar aulas (o docente
deve prever pelo menos 30 h de atuação em disciplinas a cada 2 anos);

IV - Perspec�vas de orientações no quadriênio;

V - Outras considerações (opcional).

 

 

ANEXO III - LINHAS DE PESQUISA

 

Área de Concentração Linha de Pesquisa

QUÍMICA INORGÂNICA Síntese Inorgânica e Catálise

FÍSICO-QUÍMICA Química de Materiais e Termodinâmica Química

QUÍMICA ANALÍTICA Análises de traços, Química Ambiental e Análise Mul�variada de Dados

QUÍMICA ORGÂNICA Química de Substancias Biologicamente A�vas
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