
 

 

ANEXO VI 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO DO ALUNO(A)  

(Reservado para o Comitê de Iniciação Científica) 

 

POTUAÇÃO PELA ANÁLISE DE MÉRITO DO CANDIDATO 
1. Pontuação do histórico escolar (PHE)   

2. Pontuação das atividades científicas   

Pontuação Total  

 

 
 

HISTÓRICO ESCOLAR 

Pontuação do 
histórico 
escolar 
(PHE) 

 
• Acadêmicos a partir do 2ª período: Pontuação obtida a partir do PHE, 

calculada pelo somatório das notas de todas as disciplinas cursadas. 
PHE = ∑ NT / N 

NT: notas das disciplinas aprovadas e reprovadas 
N: número de disciplinas aprovadas e reprovadas 

PHE abaixo de 7,0 será desclassificado 
 

 
 
 

PHE =  

 
Tabela I. Atividades científicas do acadêmico 

 
Item 

 
Publicações ou atividades científicas realizadas a partir 

de janeiro/2016. 

 
Qntd. 

 
Valor 

 
Pont. 
Total 

1 Autor de artigo científico  5,0 ptos  
 
2 

Resumo expandido em anais de congresso (mínimo 3 páginas) 
ou Trabalho completo publicados em anais de eventos 
científicos 

  
1,0 pto 

 

3 Apresentação oral de trabalho selecionado em evento 
científico 

 1,0 pto  

4 Apresentação de trabalho em evento científico (pôster) – limite 
de 5 trabalhos 

 0,5 pto  

5 Participação na organização de eventos com caráter 
científico 

 1,5 ptos  

6 Participação como ouvinte em evento com caráter 
científico – limite de 5 eventos 

 0,5 pto  

7 Monitor de disciplinas de graduação  2,5 ptos  

8 Atuação em projetos de pesquisa, protocolado na PROPPG de 
pesquisa. 

 2,5 ptos  



 

 

ANEXO VI 
 

Obs: Anexar cópias dos documentos comprobatórios das respectivas atividades, identificando de 

acordo com a sequência alfanumérica atribuída nesta tabela. Os documentos comprobatórios 

aceitos para análise estão citados na Tabela II. 

 

Tabela II. Documentos comprobatórios das atividades científicas. 

Item da 
Tabela I 

Publicações e 
atividades 
científicas 

 
Documentos aceitos 

A Publicação de 
artigos 

• Primeira página do artigo impressa com autoria, 
volume, ano e nome do periódico 

 
 

B 

Resumo expandido 
em anais de 

congresso ou 
Trabalho completo 

publicados em anais 
de eventos 
científicos 

 
 
• Primeira página do trabalho com autoria, ano, nome do 

anais/evento que contenha as informações. 

 
C 

Apresentação oral 
de trabalho 

selecionado em 
eventos científicos 

 
• Certificado ou declaração da coordenação do evento. 

 
D 

Apresentação 
trabalho (pôster) 

em eventos 
científicos 

 
• Certificado ou declaração da coordenação do evento. 

 
E 

Participação na 
organização de 

evento com caráter 
científico 

 
• Certificado ou declaração da coordenação do evento. 

 
F 

Participação como 
ouvinte em evento 

com caráter 
científico 

 
• Certificado ou declaração da coordenação do evento. 

G Monitor de 
disciplinas de 

graduação 

• Certificado ou declaração da Pró-reitoria de Ensino 

 
H 

Atuação em projetos 
de pesquisa, 

protocolado na 
PROPPG de 

pesquisa. 

 
• Certificado ou declaração da PROPPG. 

 
 Observações: informações adicionais, caso seja necessário.  

 
 


