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1. PREÂMBULO 
 

1.1. O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia, no uso de suas atribuições 
legais, torna público e estabelece o Edital nº 006/2020, de retificação do Edital 
005/2020  no item a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital.  

  
 
Onde se lê: 
 

ANEXO III 
Tabela de Pontuação do Curriculum Vitae para MESTRADO 5 anos 

Item Atividade Pontos Quant. Total 

1  Monitoria em disciplinas do Curso de Geologia e Geofísica  2      

2  Monitoria em disciplinas em áreas afins  1      

3  Estágio em Geologia (pontuação por conjunto de 120 horas por estágio) – limitado 

10 pontos  

2      

4  Estágio em área afim (pontuação por conjunto de 120 horas por estágio) – limitado 

10 pontos  

1      

5  Atuação como bolsista de iniciação científica em Geologia*  8      

6  Atuação como bolsista de iniciação científica em área afim*  4      

7  Atuação como bolsista, ou voluntário, de extensão em área afim*        

8  Resumo publicado, como primeiro autor, em Congresso, Simpósio ou similar na 

área de Geologia  

4      

9  Resumo publicado, como co-autor, em Congresso, Simpósio ou similar na 

área de Geologia  

3      

10  Resumo publicado em Congresso, Simpósio ou similar em área afim  2      

11  Resumo expandido publicado como primeiro autor, em Congresso, Simpósio ou 

similar na área de Geologia  

5      

12  Resumo expandido publicado como co-autor, em Congresso, Simpósio ou similar 

na área de Geologia  

4      

13  Resumo expandido publicado em Congresso, Simpósio ou similares em área afim  2,5      

14  Trabalho completo publicado em Congresso, Simpósio ou similar na área de 

Geologia  

  5      

15  Trabalho aceito ou publicado como primeiro autor em periódico com qualificação 

QUALIS A  

25      

16  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS A  

20      

17  Trabalho aceito ou publicado como primeiro autor em periódico com qualificação 

QUALIS B  

15      

18  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS B  

10      

19  Trabalho aceito ou publicado em periódico como primeiro autor com qualificação 

QUALIS C  

8      



20  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS C  

5      

21  Atividades de extensão na área de Geologia: participação na organização de  
eventos científicos e educativos – máximo 20 pontos (Mínimo de 16 horas)  

2      

22  Curso de formação extracurricular na área de Geologia (Mínimo de 20 horas –  

máximo 4,0 pontos) **  

  2      

23  Curso de formação extracurricular em área afim (Mínimo de 20 horas) ** – máximo 

2,0 pontos  

1      

24  Especialização (pós-graduação senso lato) na área de Geologia  8      

25  Especialização (pós-graduação senso lato) em área afim  4      

26  Atividade profissional na área de Geologia (por ano) – máximo 20 pontos  2      

27  Conclusão do curso de graduação no tempo previsto  5      

28  Conclusão do curso de graduação em até 20% a mais do que o tempo previsto  3      

* Resumos publicados em congressos de Iniciação Científica são considerados e pontuados no item de atuação 
como bolsista.  

**Disciplinas cursadas pelos discentes dentro Programa Ciência Sem Fronteiras ou outros Programas desenvolvidos no 
exterior não poderão ser contabilizadas, caso tenham sido aproveitados no histórico escolar. O candidato deve 
apresentar um documento do Coordenador do Curso atestando que as disciplinas não foram integralizadas, bem como 
histórico das disciplinas. Estas disciplinas poderão ser contabilizadas, desde que os resultados reflitam os critérios de 
aprovação da UnB. 

  

 
Leia-se: 
 

ANEXO III 
Tabela de Pontuação do Curriculum Vitae para MESTRADO 5 anos 

Item Atividade Pontos Quant. Total 

1  Monitoria em disciplinas do Curso de Geologia e Geofísica  2      

2  Monitoria em disciplinas em áreas afins  1      

3  Estágio em Geologia (pontuação por conjunto de 120 horas por estágio) – limitado 

10 pontos  

2      

4  Estágio em área afim (pontuação por conjunto de 120 horas por estágio) – limitado 

10 pontos  

1      

5  Atuação como bolsista de iniciação científica em Geologia*  8      

6  Atuação como bolsista de iniciação científica em área afim*  4      

7  Atuação como bolsista, ou voluntário, de extensão em área afim*           2     

8  Resumo publicado, como primeiro autor, em Congresso, Simpósio ou similar na 

área de Geologia  

4      

9  Resumo publicado, como co-autor, em Congresso, Simpósio ou similar na 

área de Geologia  

3      

10  Resumo publicado em Congresso, Simpósio ou similar em área afim  2      

11  Resumo expandido publicado como primeiro autor, em Congresso, Simpósio ou 

similar na área de Geologia  

5      

12  Resumo expandido publicado como co-autor, em Congresso, Simpósio ou similar 

na área de Geologia  

4      

13  Resumo expandido publicado em Congresso, Simpósio ou similares em área afim  2,5      

14  Trabalho completo publicado em Congresso, Simpósio ou similar na área de 

Geologia  

  5      

15  Trabalho aceito ou publicado como primeiro autor em periódico com qualificação 

QUALIS A  

25      

16  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS A  

20      

17  Trabalho aceito ou publicado como primeiro autor em periódico com qualificação 

QUALIS B  

15      

18  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS B  

10      



19  Trabalho aceito ou publicado em periódico como primeiro autor com qualificação 

QUALIS C  

8      

20  Trabalho aceito ou publicado como co-autor em periódico com qualificação 

QUALIS C  

5      

21  Atividades de extensão na área de Geologia: participação na organização de  
eventos científicos e educativos – máximo 20 pontos (Mínimo de 16 horas)  

2      

22  Curso de formação extracurricular na área de Geologia (Mínimo de 20 horas –  

máximo 4,0 pontos) **  

  2      

23  Curso de formação extracurricular em área afim (Mínimo de 20 horas) ** – máximo 

2,0 pontos  

1      

24  Especialização (pós-graduação senso lato) na área de Geologia  8      

25  Especialização (pós-graduação senso lato) em área afim  4      

26  Atividade profissional na área de Geologia (por ano) – máximo 20 pontos  2      

27  Conclusão do curso de graduação no tempo previsto  5      

28  Conclusão do curso de graduação em até 20% a mais do que o tempo previsto  3      

* Resumos publicados em congressos de Iniciação Científica são considerados e pontuados no item de atuação 
como bolsista.  

**Disciplinas cursadas pelos discentes dentro Programa Ciência Sem Fronteiras ou outros Programas desenvolvidos no 
exterior não poderão ser contabilizadas, caso tenham sido aproveitados no histórico escolar. O candidato deve 
apresentar um documento do Coordenador do Curso atestando que as disciplinas não foram integralizadas, bem como 
histórico das disciplinas. Estas disciplinas poderão ser contabilizadas, desde que os resultados reflitam os critérios de 
aprovação da UnB. 
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