
                                     

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PIBIC – 2020/2021 

ÁREA: ENGENHARIAS 

 

 
A - ITENS DO PROJETO 

 
Relevância 

 
0 a 8 pontos 

 
Metodologia 

 
0 a 8 pontos 

 
Plano de trabalho para o aluno 

 
0 a 4 pontos 

O projeto deverá ter no máximo 8 páginas, contando folha de rosto e bibliografia. Fonte Times 12pt, 

margens 2,5 espacejamento simples 

B - ITENS DO CURRÍCULO DO ORIENTADOR 

 

B.1 - Projeção externa - atividades nos últimos 4 anos (Máximo 10 Pontos)  

Bolsista de Produtividade CNPq nível 1 8 pontos 

Bolsista de Produtividade CNPq nível 2 6 pontos 

Cientista do nosso estado 8 pontos 

Jovem Cientista do Estado do RJ 6 pontos 

 

Coordenador de projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento 

 

 
2 pontos 

 
Membro em comitê assessor de pesquisa externo à UFF 

 
5 pontos 

Membro de academias científicas 6 pontos 

Editor de periódico científico 5 pontos 

 
Membro de banca examinadora de dissertações de mestrado 

 
1 ponto 

Membro de banca examinadora de tese de doutorado 2 pontos 

Membro de comitê organizador de evento científico apoiado 

por agência de fomento 
 
2 pontos 

Coordenador de Programa de Pós-graduação 5 pontos 

Avaliador do PIBIC 1 ponto 
  

 
B.2 - Atuação em atividades de orientação nos últimos 5 anos (Máximo 10 Pontos) 

Tese de Doutorado concluída 6 pontos 

Tese de Doutorado em andamento 3 pontos 

Dissertação de mestrado concluída 3 pontos 

Dissertação de mestrado em andamento 2 pontos 

Iniciação Científica com bolsa 2 pontos 

Trabalho de conclusão de curso concluído (graduação) 1 ponto 

Trabalho de conclusão de curso em andamento (graduação) 
 
0,5 pontos 

Obs.: Em caso de co-orientação, computar metade dos pontos do item correspondente 



B.3 - Produção científica nos últimos 4 anos (Máximo 20 Pontos) 

Artigo Qualis A1 10 pontos 

Artigo Qualis A2 8,5 pontos 

Artigo Qualis B1 7 pontos 

Artigo Qualis B2 5 pontos 

Artigo Qualis B3 3 pontos 

Artigo Qualis B4 1 ponto 

Artigo Qualis B5 0,5 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico internacional 1 ponto 

Artigo completo em anais de evento científico nacional 0,5 pontos 

Resumo em anais de evento científico 0,2 pontos 

Livro nacional 3 pontos 

Livro internacional 7 pontos 

Capítulo em livro nacional 1 ponto 

Capítulo em livro internacional 2 pontos 

Obs.: Será usado o último QUALIS (publicado) da área na qual o Projeto está sendo submetido, para 
cálculo da pontuação, a qual deve ser indicada pelo candidato (Professor). 

 
C – BÔNUS DO CURRÍCULO 

Caso não obtenha a pontuação máxima no currículo, para o professor 
que obteve seu título de doutor há até 5 anos, ou esteve em licença 
maternidade nos últimos 2 anos do momento da solicitação da bolsa. 
 

 
5 pontos 

 


