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Memorial descritivo de formação acadêmica e produção científica para fins de processo 
seletivo do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 

da Biodiversidade 

(Processo Seletivo 2021/1) 

Nome completo:  

Pontuação total estimada: __________ pontos 

Preencha o cálculo da pontuação e os dados relativos à sua formação acadêmica e produção 
científica. Todos os itens devem ser comprovados através de certificados. As publicações devem 
ser comprovadas através de uma cópia da primeira página ou do aceite formal. Todos os 
documentos de comprovação devem ser numerados e anexados em ordem a este formulário. A 
pontuação dos itens do memorial será realizada conforme os critérios listados a seguir: 

 

 Curso de Mestrado concluído (diploma ou ata de defesa) – 0,3 ponto. 
 Artigo publicado em revista padrão Qualis “A1” – 0,50 pontos por artigo. 
 Artigo publicado em revista padrão Qualis “A2” – 0,45 pontos por artigo. 
 Artigo publicado em revista padrão Qualis “B1” – 0,40 pontos por artigo. 
 Artigo publicado em revista padrão Qualis “B2” – 0,35 pontos por artigo. 
 Artigo publicado em revista padrão Qualis “B3” – 0,30 pontos por artigo. 
 Capítulo de livro de conteúdo científico – 0,35 pontos por capítulo. Será computado apenas 

um capítulo por livro. A comissão considera o conteúdo de um livro como científico se inclui 
estes três características: dados, análise dos dados e interpretação dos resultados da análise. 

        

- Só serão considerados os produtos da produção científica publicados ou aceitos nos últimos 5 
anos (2015 em diante). 

- Artigo publicado em revista com Qualis inferior a B3 ou sem Qualis não será computado. 

- Os pontos da produção científica (artigo e capítulo) serão aplicados integralmente para produtos 
de um ou dois autores. Para produtos de três ou mais autores, o primeiro autor ou o autor 
correspondente receberá a pontuação integral e, para os demais, a pontuação será dividida pelo 
número de autores, até um mínimo de 1/5 do valor integral. 

- A classificação de revistas científicas segundo a lista Qualis (Classificação Quadriênio 2013-2016, 
área Biodiversidade) pode ser verificada através da página da CAPES 
(http://qualis.capes.gov.br/). Se a revista não estiver presente na lista atual, usar a lista anterior 
e assim sucessivamente. 



 

 
Av. Ipiranga, 6681 -  Prédio 11 - 9° andar - Sala 921 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3568 | E-mail: eebpg.ciencias@pucrs.br | www.pucrs.br/saude 

CÁLCULO DA PONTUAÇÃO 

Item Valor 
(pontos) 

Números dos documentos Total 

Curso de Mestrado 0,30   

Artigo Qualis “A1” 0,50   

Artigo Qualis “A2” 0,45   

Artigo Qualis “B1” 0,40   

Artigo Qualis “B2” 0,35   

Artigo Qualis “B3” 0,30   

Capítulo em livro de 

conteúdo científico 

0,35   

TOTAL    

 

DADOS DA DOCUMENTAÇÃO 

Multiplique os quadros abaixo conforme a necessidade. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

MESTRADO 

Título da dissertação:  

Orientador:  

Instituição:  

Data de conclusão:  

Pontuação:  

Número do documento: 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

ARTIGO CIENTÍFICO 

Autores:  

Título do trabalho: 
 

 

Ano de publicação:  

Revista, volume e páginas:  

Classificação Qualis:  

Pontuação:  

Número do documento:  

 

CAPÍTULO DE LIVRO CIENTÍFICO 

Autores:  

Título do capítulo: 
 

 

Organizadores do livro:  

Título do livro:  

Ano de publicação:  

Editora, local de publicação e 
páginas: 

 

Pontuação:  

Número do documento:  

 

 

 

  

 

 

 


