
 
Tabela de Pontuação - Nota do Curriculum Vitae (NCV) 

 

Candidatos ao Mestrado Profissional 

Serão atribuídos pontos ao Curriculum Vitae do candidato de acordo com os 

itens e limites da Tabela 1:  

 

Tabela 1 – Pontos atribuídos ao Curriculum Vitae por atividade 

Item Pontuação Limite Máximo Pontuação 

Calculada 

Monitoria em nível de 

graduação* 

0,1 ponto/semestre 0,5 ponto  

Atividade de iniciação 

científica concluída* 

Até 1,0 ponto por 

atividade 

2,0 pontos  

Atividades 

extracurriculares (*), 

(***) 

Até 0,25 

ponto/semestre 

0,5 ponto  

Livro publicado* Até 1,5 pontos/livro -  

Artigo completo 

publicado ou aceito 

em periódico 

indexado* 

Até 1,5 pontos/artigo -  

Capítulo de livro 

publicado 

Até 1,0 ponto/capítulo 2,0 pontos  

Artigo completo 

publicado em 

congresso 

internacional* 

Até 0,5 ponto/artigo 2,0 pontos  



 
Artigo completo 

publicado em 

congresso nacional* 

Até 0,25 ponto/artigo 2,0 pontos  

Resumo publicado em 

congresso nacional ou 

internacional* 

Até 0,1 ponto/artigo 0,5 ponto  

Patentes, registro de 

Software, registros de 

ideias, anotações de 

responsabilidade 

técnica concedidas* 

Até 1,5 ponto/patente 3,0 pontos  

Atividade profissional 

em nível de 3º grau 

em instituições e/ou 

empresas 

Até 0,25 ponto/ano 2,0 pontos  

Experiência didática 

em nível universitário* 

Até 0,25 

ponto/disciplina 

 

2,0 pontos  

Participação em 

banca de trabalho final 

ou de conclusão de 

curso de graduação 

e/ou pós-graduação* 

Até 0,1 

ponto/participação 

0,5 ponto 

 

 

Orientação e/ou Co 

orientação de projeto 

de iniciação científica, 

trabalho final ou de 

conclusão de curso de 

graduação e/ou pós-

graduação* 

Até 0,25 

ponto/orientação 

2,0 pontos  



 
Estágios em nível de 

3º grau em instituições 

e/ou empresas* 

Até 0,5 ponto/ano 1,0 ponto  

Disciplina cursada e 

aprovada em 

programa de pós-

graduação stricto 

sensu* 

Até 0,5 

ponto/disciplina 

2,0 pontos  

Curso de 

especialização (pós-

graduação lato sensu 

concluído* 

Até 1,0 ponto/curso 2,0 pontos  

 

* atividade concluída na área de Engenharia Elétrica ou em área afim. 

** para ser considerado na pontuação, o candidato deverá apresentar 

documento comprobatório do seu nível de compreensão em língua inglesa, 

compatível com atividade de pós-graduação, incluindo o diploma de curso de 

inglês e/ou teste de proficiência para leitura e/ou comprovante de moradia em 

país de língua inglesa por um período mínimo de seis meses. O aluno poderá 

apresentar também documento comprobatório do seu nível de compreensão de 

textos nos idiomas francês, alemão, espanhol ou outra língua estrangeira 

julgada, pela comissão de seleção, compatível com a atividade a ser 

desenvolvida pelo candidato. 

*** atividades desenvolvidas no âmbito da Universidade ou Faculdade 

de caráter representativo, político, esportivo, etc, além de premiações ou 

competições oficiais de caráter tecnológico como Minibaja, Guerra de robôs, 

Aerodesign, Fórmula SAE, organização de eventos científicos (congressos, 

simpósios, amostras científicas) e outras atividades julgadas pertinentes pela 

comissão de seleção. Todos os pontos da tabela serão somados. A nota do NCV 

para cada candidato pode ser calculada pela fórmula (1) NCV = 4 + somatório 



 
dos pontos atribuídos. A NCV não pode ser superior a 10 pontos. Os candidatos 

cuja pontuação NCV excedam esse limite serão beneficiados em caso de 

empate na nota final com relação a outro candidato. 

Todos os pontos da Tabela 1 serão somados para cada candidato. A 

nota do NCV para cada candidato pode ser calculada pela fórmula (1) NCV = 4 

+ somatório dos pontos atribuídos conforme a Tabela 1 (1) A NCV não pode ser 

superior a 10 pontos. Os candidatos cuja pontuação NCV exceder esse limite 

serão beneficiados em caso de empate na nota final com relação a outro 

candidato 


