
 
ANEXO II – A. Formulário de Avaliação de Currículo – PRIMEIRO ANO 

ALUNO: 

 

Produção acadêmica¹ Unidade de 
cálculo: 

Valor 
atribuído à 
unidade: 

Soma: 

    

1. Produção Intelectual    

Artigo completo em anais de evento regional/local Unitário 02  

Artigo completo em anais de evento nacional Unitário 03  

Artigo completo em anais de evento internacional Unitário 04  

Artigo publicado em revistas acadêmicas não indexadas Unitário 01  

Artigo publicado em revistas acadêmicas indexadas Unitário 04  

Autoria de livro acadêmico Unitário 10  

Organização de livro acadêmico Unitário 05  

Capítulo de livro acadêmico Unitário 04  

Resumos publicados em anais de evento local ou regional Unitário 0,25  

Resumos publicados em anais de evento nacional ou 
internacional 

Unitário 0,5  

    

2. Participação em projetos e grupos de pesquisa    

Iniciação Científica,  PETs, GETs, c/ bolsa ou voluntária 
certificada 

Semestral 03  

Extensão Semestral 01  

Participação certificada em grupos de pesquisa do PPGCOM Semestral 01  

    

3. Monitorias e tutorias na área e afins    

Monitoria na graduação Semestral 01  

Tutoria em cursos de graduação Semestral 02  

Monitoria em cursos de pós-graduação Semestral 02  

Estágio docência (ensino superior) Semestral 03  

Treinamento Profissional na Graduação Semestral 0,5  

    

4. Experiência Profissional na área    

Estágios Semestral 0,75  

Experiência profissional comprovada (contrato) Anual 02  

Produção avulsa de material jornalístico e comunicacional Unitário 0,25  

    

5. Trabalhos na área cultural e artística    

Exposição Unitário 01  

Direção e edição de produto Unitário 01  



 

Atuação como ator e/ou técnico Unitário 01  

Publicação de livro e/ou obra audiovisual Unitário 01  

Criação e manutenção de maquetes artísticas Unitário 01  

Redação de roteiros Unitário 01  

¹A produção acadêmica tem um limite de 70 pontos no total da nota atribuída à avaliação do currículo. 

Atuação profissional² Unidade de 
cálculo: 

Valor 
atribuído à 
unidade: 

Soma: 

    

1. Produção Técnica    

Extensão tecnológica Semestral 01  

Programa de computador sem registro Unitário 0,5  

Programa de computador com registro Unitário 01  

Oficina ou curso de curta duração ministrado na grande área Unitário 02  

Produção de material didático ou instrucional na grande área Unitário 02  

Entrevistas concedidas, participação em mesas redondas, 
como especialista da grande área 

Unitário 0,5  

Criação, atualização e edição de redes sociais, websites e 
blogs na área 

Por produto 
(website. 

página em 
rede social 

ou blog) 

02  

Análises publicadas em órgãos de imprensa Unitário 02  

Produtos de divulgação científica Unitário 01  

    

2. Participações em eventos científicos    

Participação em evento local ou regional Unitário 0,5  

Participação em evento nacional ou internacional Unitário 01  

Organização ou participação em comissão organizadora de 
eventos científicos 

Unitário 02  

    

3. Títulos e disciplinas na pós-graduação    

Especialização em Comunicação e áreas Humanas, Sociais 
Aplicadas, Letras e Artes 

Unitário 04  

Disciplinas isoladas em PPGs em Comunicação e áreas afins, 
desde que não incorporadas ao histórico 

Unitário 01  

² A atuação profissional tem um limite de 30 pontos no total da nota atribuída à avaliação do currículo. 

Cálculo da nota do(a) candidato(a) Valor obtido 

Pontuação Produção Acadêmica (máximo 70 pontos)  

Pontuação Atuação Profissional (máximo 30 pontos)  

Média Final  

 


