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ADITIVO AO EDITAL Nº 01/2017  

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA  

MESTRADO ACADÊMICO 

 

Nos itens abaixo relacionados do Edital 01/2017 do Programa de Pós-graduação em Geologia – 

Mestrado Acadêmico, publicado em 18 de outubro de 2017, 

 

No item 1. onde se lê  ...portadores de Diploma de Graduação em Geologia ou em 

áreas afins ou correlatas, com documento equivalente e IRA (Índice de Rendimento 

Acadêmico) maior ou igual a 7,0. 

leia-se  ...portadores de Diploma de Graduação em Geologia ou em áreas afins ou 

correlatas. 

No item 5.1 onde se lê Constará da análise do Currículo Vitae e tem caráter 

eliminatório... de um total de 10,0. 

leia-se  

A Análise do Curriculum Vitae será efetuada segundo os critérios apresentados no 

formulário de qualificação do candidato, Anexo deste Aditivo.  

A nota dos currículos dos candidatos será normalizada entre os concorrentes. O 

melhor currículo terá a pontuação convertida para a nota 10,0 e os demais serão 

normalizados proporcionalmente a este. 

Constará da média aritmética entre a nota do Currículo Vitae normalizada e o IRA 

(índice de rendimento acadêmico) ou índice correlato, calculado com base nos critérios 

adotados pela UFC, tem caráter eliminatório.  

Nesta etapa, serão aprovados os candidatos que obtiverem notas iguais ou 

superiores a 6,0 (seis) de um total de 10,0. 

No item 6 onde se lê A nota final de cada candidato (a) ao nível de Mestrado será a 

média aritmética ponderada das notas obtidas nas Etapas I, II e III desse edital  

leia-se  A nota final de cada candidato (a) ao nível de Mestrado será a média aritmética 

das notas obtidas nas Etapas I, II e III desse edital. 

 

Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Fortaleza, 24 de outubro de 2017. 

 

 

Profa. Cynthia Romariz Duarte 

Programa de Pós-graduação em Geologia 
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ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO – Mestrado 
Programa de Pós-graduação em Geologia – EDITAL 01/2017 

 
 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________ 
 
 
Instruções:  

 O candidato deve preencher a coluna “Pontuação do candidato”. Caso não tenha atuação 
em algum dos itens colocar 0 (zero). Somente serão considerados os itens comprovados. 

 Para os itens de artigos da Produção científica, o candidato deve consultar o webqualis 
na Plataforma Sucupira no site https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/ 
consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf; Evento de 
Classificação: Qualis 2013-2016; Área de avaliação: Geociências; colocar o ISSN ou título do 
periódico; e consultar para identificar a classificação do referido periódico na área de avaliação 
Geociências. 
 

Itens de avaliação Pontos Pontuação  
candidato 

Pontuação 
da comissão 

IRA*   

1. Formação acadêmica (para este  

item não haverá limite de tempo) 
Até 2,0 pontos   

Curso de Especialização na área 1,0/curso   
Bolsa de Iniciação científica (PIBIC),  
tecnológica (PIBIT), PET, apoio técnico e 

aperfeiçoamento.  

0,5/ano completo 
de bolsa 

  

Bolsa de Monitoria e/ou de extensão 0,25/ano completo 
de bolsa  

  

Participação em Projeto de Pesquisa 
(registrado e com comprovação) 

0,2 por cada 6 
meses completos 

de participação 
(máximo 1,0) 

  

Subtotal (máximo 2,0)   

2. Atividades profissionais  

(de janeiro/2015 até as inscrições) 
Até 2,0 pontos 

  

Atividade docente (nível universitário na área) 0,8 por ano com-
pleto de exercício 

  

Atividade profissional na área de 
Geologia/Geociências 

0,8 por ano com-
pleto de exercício 

  

Subtotal (máximo 2,0)   

3. Produção Científica 
(de janeiro/2015 até as inscrições) 

Até 6,0 pontos 
  

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 
CAPES Geociências A1  

2,5 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 

CAPES Geociências A2  

2,2 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 
CAPES Geociências B1  

2,0 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 
CAPES Geociências B2  

1,5 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 

CAPES Geociências B3  

1,0 por artigo   
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Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 
CAPES Geociências B4  

0,75 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 
CAPES Geociências B5  

0,5 por artigo   

Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis 

CAPES Geociências C  

0,25 por artigo   

Livro publicado com ISBN 1,0 por livro   

Capítulo de livro com ISBN 0,5 por capítulo   

Trabalho completo publicado em anais de 
evento no exterior ou internacional itinerante* 
no Brasil (*evento realizado em diferentes países e 

que tenha ocorrido no Brasil) 

 
0,5 pontos (máximo 
1,5 pontos) 

 

  

Resumo ou resumo estendido publicado em 
anais de evento no exterior ou internacional 
itinerante* no Brasil (*evento realizado em 

diferentes países e que tenha ocorrido no Brasil) 

 
0,3 pontos (máximo 
1,5 pontos) 

 

  

Trabalho completo publicado em anais de 
evento nacional no Brasil  

0,3 pontos (máximo 
1,5 pontos) 

  

Resumo ou resumo estendido  
publicado em anais de evento no Brasil 

0,1 pontos (máximo 
0,5 pontos) 

  

Subtotal (máximo 6,0)   

Total Final (máximo 10,0)   

 
*IRA (índice de rendimento acadêmico) ou índice correlato para egressos de outras instituições, 

calculado com base nos critérios adotados pela UFC. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

     Para uso exclusivo da Comissão 

IRA Candidato (Ic)  

Nota Currículo Candidato (a)   

Melhor nota de currículo  

Currículo normalizado** (Cn)  

Nota final***  Nf = (Ic+Cn)/2  

**Conforme descrito no item 5.1 do Edital 

***Média aritmética entre currículo normalizado e IRA 

 

 

________________________________________ 

              Presidente da Comissão de Avaliação 


