Processo Seletivo para Professor Visitante – março/2019
Departamento de Física/ICEx/UFMG
Detalhamento da Tabela de Pontuação da Prova de Análise de "Curriculum Vitae"

Pontuação

Quesitos / Critérios de análise
TÍTULOS ACADÊMICOS
Doutorado em Física e áreas afins
Pontuação Limite 15

EXPERIÊNCIA DOCENTE
Disciplina em curso de ensino básico – 2 pontos por disciplina / semestre.
Disciplina em curso de graduação – 2 pontos por disciplina / semestre.
Disciplina em curso de pós-graduação stricto sensu – 2 pontos por
disciplina /semestre.
Orientações de doutorado concluídas – 8 pontos por aluno.
Coorientações de doutorado concluídas – 3 pontos por aluno.
Orientações de mestrado concluídas – 4 pontos por aluno.
Coorientações de mestrado concluídas – 2 pontos por aluno.
Orientações de iniciação científica concluídas (com bolsa) – 1 ponto por
aluno.
Pontuação Limite
PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL
NA ÁREA
Artigo publicado nos últimos cinco anos em periódicos indexados –
2,5 pontos por artigo.
Artigo publicado há mais de cinco anos em periódicos indexados –
2,0 ponto por artigo.
Apresentação oral em Congresso: internacional ou nacional –
1,0 ponto/ Apresentação.
Apresentação Oral convidada em Congresso – 1,5 pontos/Apresentação.
Apresentação em Congresso internacional – 0,5 ponto/Apresentação
Pontuação Limite
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE
Pós-doutorado em Instituição diferente daquela em que foi feito o
doutorado – 4 pontos/ano.
Pós-doutorado na mesma instituição em que foi feito o doutorado - 2 pontos/ano.
Experiência profisional em laboratórios científicos – 2 pontos/ano.
Pontuação Limite
DISTINÇÕES
Projeto de pesquisa aprovado por agências oficiais de fomento à pesquisa
– 1,5 pontos por projeto.
Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq ou equivalente – 1,5 pontos por ano.
Bolsa de pós-doutorado no exterior – 1,5 ponto por ano.
Bolsa de pós-doutorado no Brasil – 1,0 ponto por ano.
Prêmios – 1,5 pontos por prêmio.
Pontuação Limite

Máx 8
Máx 8
Máx 8

Máx 4
25

Máx 25
Máx 12
Máx 6
Máx 8
Máx 5
40

15

5

