
 
 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO PROJETOS PIBIC 2020/2021 
 

ÁREA  DE       LINGUÍSTICAS,  LETRAS  E  ARTES 
 

 

A -  Avaliação do Projeto de Pesquisa do Orientador – até 20 pontos 

 

Relevância 0 a 8 pontos 
Metodologia 0 a 8 pontos 

Plano de Trabalho 0 a 4 pontos 

 

B -  Avaliação do Currículo do Orientador: 

 

B.1 - Projeção Externa 4 anos (máximo 10 pontos) 

 

ITEM Valor do Item 

Bolsista do CNPq - nível 1 ou Cientista do Nosso Estado  8 pontos 

Bolsista do CNPq - nível 2  ou Jovem Cientista do Nosso Estado  6 pontos 

Realização de Pós-Doutorado   2 pontos 

Coordenador de convênio ou acordo científico nacional ou 
internacional  

1 ponto 

Coordenador de projeto aprovado por agência de fomento externa à 
UFF  

2 pontos por projeto 

Coordenador/organizador de evento científico financiado por 
agência  fomento  externa à UFF ou curadoria de exposição externa   

1 ponto por evento 

Editoria  de periódico científico A1, A2 e B1    2 pontos 

Editoria  de periódico científico B2-B5   1 ponto 

Membro de corpo editorial de periódico A1-B2  2 pontos 

Membro de banca de concurso público  1 ponto  

Membro titular de banca de doutorado externa à UFF     1 ponto por banca 

Membro titular de banca de mestrado externa à UFF     0,5 ponto por banca 

Prêmios acadêmicos ou artísticos, nacionais ou internacionais  1 ponto por prêmio 

Parecerista ou consultor ad hoc de agência de fomento  1 ponto  

Conferencista em eventos internacionais  1 ponto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.2 -   Atuação em atividades de orientação nos últimos 4 anos (máximo 10 
pontos) 

 

ITEM Valor do Item 

Orientação de tese de doutorado concluída  cada uma 3 pontos 

Orientação de dissertação de mestrado concluída   cada uma 2 ponto 

Orientação de iniciação científica concluída (com 
bolsa)   

cada uma 1 ponto 

Orientação de trabalho final de graduação 
concluída   

cada uma 1 ponto 

Orientação de tese de doutorado em andamento   cada uma 1,5 pontos 

Orientação de dissertação de mestrado em 
andamento   

cada uma 1 ponto 

Orientação de iniciação científica (com bolsa) em 
andamento   

cada uma 0,5 ponto 

Orientação de trabalho de conclusão de curso em 
andamento (graduação ou especialização em 
andamento   

cada uma 0,5 ponto 

 

B.3 -   Projeção Científica/Técnica dos últimos 4 anos (máximo 20 pontos) 

ITEM Valor do Item 

Artigo em periódico Qualis A1 - A2  cada 5 pontos 

Artigo em periódico Qualis B1 – B2   cada 4 pontos 

Artigo em periódico Qualis B3 – B5   cada 2 pontos 

Artigo completo em anais de evento científico internacional  cada 1 ponto 

Livro publicado L4, L3  cada 5 pontos 

Livro publicado em língua estrangeira com corpo editorial   cada 5 pontos 

Capítulo em livro publicado L4-L3   cada 4 pontos 

Capítulo em livro com corpo editorial publicado em língua 
estrangeira    

cada 3 pontos 

Livro com teor  literário com ISBN  cada 3 pontos 

Participação em exposição individual ou produção artística ou 
produção audiovisual   

cada 3 pontos 

Tradução   cada 1 ponto   

Produção Técnica (assessorias, pareceres, relatórios, etc..)  cada 1 ponto 

Produção artística   cada 1 ponto 

 

C -  Bônus do Currículo:  

ITEM Valor do Item 

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 

 


