
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO PROJETOS PIBIC 2020/2021

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS

A) ITENS DO PROJETO: MÁXIMO 20 PONTOS
Relevância - mérito acadêmico, teórico e ou social 0 a 8 pontos
Metodologia 0 a 8 pontos
Plano de trabalho para o aluno 0 a 4 pontos

B - ITENS DO CURRÍCULO DO ORIENTADOR: MÁXIMO 40 PONTOS

B.1 - Projeção externa - atividades nos últimos 3 anos (máximo 10 pontos)
Bolsa de pós-doutorado 2 pontos
Bolsista de Produtividade CNPq nível 1 8 pontos
Bolsista de Produtividade CNPq nível 2 6 pontos
Jovem Cientista 6 pontos
Cientista do nosso estado 8 pontos
Outras bolsas recebidas 2 pontos
Coordenação de projetos aprovados por agências de 
fomento externas (Cnpq, Capes, Faperj, e outras com 
reconhecida atuação nas áreas científico- 
acadêmicas,excetoBolsasde Produtividade doCNPq, 
Jovem Cientista e Cientista do Nosso Estado FAPERJ)

3 pontos

Coordenação/organização de eventos científicos 1 ponto
Coordenação de convênios e/ou acordos científicos 
nacionais e internacionais 1 ponto
Prêmios acadêmicos nacionais 2 pontos
Prêmios acadêmicos internacionais 3 pontos
Comitês assessores externos de agências de fomento (Capes,
CNPq, Faperj, etc) 3 pontos
Editoria de periódico científico (externo à Uff) 2 pontos
Editoria de periódico científico (Qualis A1, A2 e B1) na UFF 1 ponto
Corpo editorial de revistas (externo à Uff)

0,5 ponto
(máx. 1 ponto)

Comitê ad hoc de agência de fomento
0,5 ponto
(máx. 1 ponto)

Consultoria ad hoc de agência de fomento 0,5 ponto
(máx. 1 ponto)

Conferencista ou palestrante convidado em eventos 
científicos: regional e nacional

1ponto (máx.
2pontos)



Participação em bancas de Concurso Público para professor 
(externas à Uff)

2 pontos

Participação em bancas examinadoras externas doutorado
1ponto (máx.
2pontos)

Participação em bancas examinadoras externas mestrado
0,5 ponto
(máx. 1,5 pontos)

Membro da diretoria de entidades científicas 1 ponto

Conferencista ou palestrante convidado em eventos científicos: 
internacional

1 ponto, máx.
3 pontos

Participação em bancas do PIBIC/PIBID e outras na UFF
2 pontos (máx.
4 pontos

B.2 - Atuação em atividades de orientação nos últimos 5 anos (máximo 10 
pontos)
Tese de Doutorado concluída 4 pontos
Tese de Doutorado em andamento 2 pontos
Dissertação de mestrado concluída 3 pontos
Dissertação de mestrado em andamento 1 ponto

Iniciação Científica com bolsa - em andamento
0,5 ponto
(máx.1)

Iniciação Científica com bolsa - concluída
1 ponto (máx.
6)

Trabalhode conclusão decurso concluído (graduaçãoou 
especialização)

1 ponto (máx.
6)

Trabalho de conclusão de curso em andamento (graduação 
ou
especialização)

0,5 ponto
(máx. 1)

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

Produção bilbiográfica máx.15pontos
Livro 6 pontos

Artigo em periódico A1, A2, B1 ou capítulo de livro ou 
organização de livro

4 pontos

Artigo em periódico B2, B3, B4 3 pontos

Artigo em periódico B5 ou trabalho completo em anais de 
evento

1 ponto

produção audivisual (vídeos e ensaios fotográficos) 4 pontos

Produção técnica máx. 5 pontos

Resumo ou resumo expandido publicados em anais de 
congressos

0,5 ponto
(máx. 1 ponto)

Apresentação de trabalhos em eventos
1 ponto (máx 2 
pontos)

Participação em bancas examinadoras na UFF ou em 
banca de concurso público para professor 1 ponto



C) BÔNUS DO CURRÍCULO
Caso não obtenha a pontuação máxima no currículo, 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


