
Atividades curriculares e extracurriculares relacionadas à área de concentração do PPGCTLD*e áreas afins e 

Experiência profissional – 30 pontos. 

 
Quantidade 

Quantidade 
máxima 

pontuada 

Nota por 
item 

Pontuação 

1 - Outra graduação na área de concentração do PPGCTLD (além daquela já exigida no EDITAL Nº 01/2020 – PPGCTLD)  1 1,5  

2 - Artigo completo publicado em periódico classificado como “A” no Qualis (2013 a 2016)  3 0,9  

3 - Artigo completo publicado em periódico classificado como “B” no Qualis (2013 a 2016)  3 0,6  

4 - Artigo completo publicado em periódico classificado como “C” no Qualis (2013 a 2016)  2 0,3  

5 - Artigo completo publicado em periódico não classificado no Qualis (2013 a 2016)  1 0,3  

6 - Capítulo de livro publicado  2 0,75  

7 - Artigo de Divulgação entrevista/magazine mídia  2 0,3  

8 - Resumo expandido publicado em anais de eventos (local, regional, nacional ou internacional)  3 0,45  

9 - Resumo publicado em anais de eventos (local, regional, nacional, internacional)  3 0,3  

10 - Apresentação oral de trabalho em eventos científicos e/ou técnicos (local, regional, nacional, internacional)  2 0,3  

11 - Experiência em Magistério na área de concentração do PPGCTLD* e áreas afins (0,1/mês)  6 0,3  

12 - Curso extracurricular de curta duração na área de alimentos  2 0,3  

13 - Patente/Produto/Processo  1 1,5  

14 - Estágio extracurricular/Monitoria (0,1/mês)  6 0,3  

15 - Experiência Profissional na área de alimentos (0,2/mês)  6 0,6  

16 - Especialização/ Pós-graduação Stricto sensu na área de alimentos  1 1,5  

17 - Curso Técnico realizado na área de alimentos  1 1,5  

18 - Palestra ministrada em evento técnico e/ou científico  2 0,75  

19 - Participação em Evento Técnico (Congressos, Simpósios, Workshops, Encontros, entre outros)  3 0,3  

20 - Participação em projeto (Pesquisa, Treinamento Profissional, Extensão)  3 0,75  

21 - Participação em banca de monografia ou trabalho de conclusão de curso  2 0,6  

                                                                                                                                                                                                                                                                  TOTAL:  

 

*Área de concentração do PPGCTLD: Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados 
 
 

Todos os comprovantes devem ser encaminhados em ordem e numerados de acordo com a atividade correspondente. 
 
 
 
 
 


