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INTRODUÇÃO 

Este Guia Simplificado de Preenchimento do Formulário de Atribuição de Pontuação (FAP) 
tem os seguintes objetivos: 

1º) orientar o preenchimento do Formulário de Atribuições de Pontos (FAP) da melhor forma 
possível 

2º) Apresentar modelos de comprovantes aceitos. 
2º) Alertar sobre erros comuns de preenchimento que ocasionam perdas irreversíveis de 

pontuação.  

Observação: A numeração de cada Seção e dos Itens principais neste Guia tem 
correspondência direta à numeração do FAP. 

 

SEÇÃO 1 
1. SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

 
1.1. Nesta seção o(a) candidato(a) faz a inserção dos seus dados pessoais.  
1.2. Conferir as informações de contato de telefone. 
1.3.  Conferir as informações de contato de e-mail. 
1.4. Possui vínculo empregatício? 
1.5. Se a resposta foi sim em 1.4. Qual o cargo e função? 

 
SEÇÃO 2 

2. CURSO PRETENDIDO 
 

2.1. Curso Pretendido: Mestrado Acadêmico ou Doutorado? 
2.2. Em qual universidade você concluiu sua graduação? 
2.3. Se for o caso, em qual universidade você concluiu o Mestrado? 
 

SEÇÃO 3 
3. TÍTULOS ACADÊMICOS 

 
3.1. Graduação concluída na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências 

Biológicas e Ciências Agrárias. 
3.1.1.  Cursos de Bacharelados em Ciências Exatas e da Terra incluem: Geologia, Geofísica, 

Geografia Física, Meteorologia, Geodésia, Geografia Física, Oceanografia, Física, Astronomia, 
Química, Matemática, Ciência da Computação e Probabilidade e Estática. 

3.2. Identificar o Curso de Graduação referente ao item 3.1.1.  
3.3.  Anexar uma fotocópia simples do diploma do curso de graduação concluído.  

3.3.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 
3.3.1.1.  Anexar um comprovante em local errado. 

 
3.4. Graduação em outra área do conhecimento. 
3.5. Identificar o Curso de Graduação referente ao item 3.4.  
3.6. Anexar uma fotocópia simples do diploma do curso de graduação.  



                                                                                                                                                                

3.6.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item:  
3.6.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 

 
3.7. Especialização lato sensu, mínimo 360 horas, na área de Ciências Exatas e da Terra, 

Engenharias, Ciências biológicas e Ciências Agrárias. 
3.8. Identificar o Curso de Especialização e a Instituição de Ensino Superior.  
3.9.  Anexar uma fotocópia simples do diploma do curso de especialização. 

3.9.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
3.9.1.1.  Anexar um comprovante em local errado. 
3.9.1.2. A carga horária estar abaixo do mínimo de 360 horas. 

 
3.10. Especialização lato sensu, mínimo 360 horas, em outras áreas do conhecimento. 
3.11. Identificar o Curso de Especialização em outra área do conhecimento e a Instituição de 

Ensino Superior.  
3.12. Anexar uma fotocópia simples do diploma do curso de especialização em outra área do 

conhecimento. 
3.12.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item:  

3.12.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
3.12.1.2. A carga horária estar abaixo do mínimo de 360 horas. 

 
3.13. Mestrado concluído nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências 

biológicas e Ciências Agrárias. 
3.14. Identificar o Curso de Mestrado e a Instituição de Ensino Superior.  
3.15. Anexar uma fotocópia simples do diploma de mestrado. 

3.15.1. O(a) candidato(a) ao(a) doutorado que ainda estiver cursando o mestrado deverá 
anexar uma carta assinada pelo Orientador, indicando a data a ser realizada a defesa de mestrado. 

3.16. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
3.16.1.  Anexar um comprovante em local errado. 

 
3.17. Mestrado em outra área do conhecimento. 
3.18. Identificar o Curso de Mestrado em outra área do conhecimento e a Instituição de 

Ensino Superior.  
3.19. Anexar uma fotocópia simples do diploma de mestrado em outra área do conhecimento. 

3.19.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item:  
3.19.1.1.  Anexar um comprovante em local errado. 

 
3.20. Prêmio à atividade intelectual e dignidade acadêmica honorífica. 
3.21. Anexar uma fotocópia simples comprobatória do prêmio recebido. 

3.21.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: anexar um 
comprovante em local errado. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                

SEÇÃO 4 
4. ATIVIDADES ACADÊMICAS E ESTÁGIOS 

 
4.1. Número de pesquisas desenvolvidas em PIBIC, PET ou PIBIT na área de Ciências Exatas 

e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. 
4.1.1. Serão considerados somente os últimos 05 (cinco) anos.  

4.2.  Anexar comprovante do(s) PIBIC e/ou PET e/ou PIBIT. 
4.2.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 

4.2.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
4.2.2. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante deve 

apresentar para ser aceito:  
4.2.2.1. Nome completo. 
4.2.2.2. Assinatura oficial. 

4.2.2.2.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos até 
2020.  

4.2.2.2.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

4.2.2.3. Identificação da Instituição de Ensino Superior ou órgãos de fomento. 
4.2.3. Exemplo de documento comprobatório aceito, contendo o mínimo de elementos 

de autenticidade: 
4.2.4.  

 
 

4.2.5. Exemplos de documentos que não são aceitos como comprovantes:  
4.2.5.1. Relatório Final de PIBIC, PET ou PIBIT; 
4.2.5.2. Declaração de Instituição de Ensino Superior ou órgão de fomento sem os 

elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.3). 
 



                                                                                                                                                                

4.3. Número de pesquisas desenvolvidas em PIBIC, PET ou PIBIT em outras áreas do 
conhecimento. 

4.3.1. Serão considerados somente os últimos 05 (cinco) anos.  
4.4. Anexar o(s) comprovante(s) do(s) PIBIC e/ou PET e/ou PIBIT em outra área do 

conhecimento. 
4.4.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 

4.4.1.1.  Anexar um comprovante em local errado. 
4.4.2. Os comprovantes apresentados devem atender ao disposto no item 4.2.2. 
4.4.3.  Exemplos de documentos que não são aceitos como comprovantes:  

4.4.3.1. Relatório Final de PIBIC, PET ou PIBIT. 
4.4.3.2. Declaração de Instituição de Ensino Superior ou órgão de fomento sem todos 

os elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (item 4.2.2). 
 

4.5 Número de semestres completos de estágios extracurriculares na área de Ciências Exatas 
e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. Realizados em EMPRESA PRIVADA 
OU ÓRGÃO PÚBLICO. 

4.6. Anexar cada comprovante do número de semestres de estágio extracurricular. 
4.6.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item:  

4.6.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
4.6.2. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante deve 

apresentar para ser aceito:  
4.6.2.1. Nome completo e CPF. 
4.6.2.2. Nome da empresa e CNPJ. 
4.6.2.3. Dados pessoais (Nome e CPF) do supervisor do estágio extracurricular. 
4.6.2.4. Período do estágio extracurricular. 

4.6.2.4.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos até 
2020.  

4.6.2.4.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

4.6.2.5. Identificação da empresa privada ou órgão público. 
4.6.3.  Exemplo de documento comprobatório aceito, contendo o mínimo de elementos 

de autenticidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                

 
 

4.7. Número de semestres completos de estágios extracurriculares em outras áreas do 
conhecimento. Realizados em EMPRESA PRIVADA OU ÓRGÃO PÚBLICO. 

4.8. Anexar o(s) comprovante(s) referente(s) ao item 4.7. 
4.8.1. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item:  

4.8.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
4.8.2. Os comprovantes apresentados devem atender ao disposto no item 4.6.2. 
4.8.3. Exemplos de documentos que não são aceitos como comprovantes:  

4.8.3.1. Declaração de estágio extracurricular de empresa privada ou órgão público 
sem a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (item 4.6.2). 

 
4.9. Número de semestres completos de estágios extracurriculares na área de Ciências 

Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. Realizados em INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR. 

4.10. Anexar 02 documentos comprobatórios para cada estágio em Instituição de Ensino 
Superior.  

4.10.1 Comprovante de realização do estágio extracurricular. 
4.10.2 Comprovante de vínculo do estágio extracurricular a um projeto de pesquisa 

acadêmico. 



                                                                                                                                                                

4.10.3 Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 
4.10.3.1 Anexar um comprovante em local errado. 
4.10.3.2 Não anexar todos os 02 (dois) comprovantes referentes aos itens 4.10.1 e 

4.10.2. 
4.10.4 Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 

4.10.1 deve apresentar para ser aceito:  
4.10.4.1 Nome completo e CPF ou matrícula do discente. 
4.10.4.2 Nome da Instituição de Ensino Superior. 
4.10.4.3 Dados pessoais (Nome e CPF ou matrícula do docente) do supervisor do 

estágio extracurricular. 
4.10.4.4 Período do estágio extracurricular. 
4.10.4.5 Assinatura do documento pelo supervisor ou superior. 

4.10.4.5.1 A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

4.10.4.5.2 Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

4.10.4.6 Identificação da Instituição de Ensino Superior. 
4.10.4.7 Exemplo de documento comprobatório aceito do item 4.10.1, contendo os 

mínimos elementos de autenticidade: 

 



                                                                                                                                                                

4.10.5 Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do 
item 4.10.2 deve apresentar para ser aceito:  

4.10.5.1 Nome completo e CPF ou matrícula do discente. 
4.10.5.2 Nome da Instituição de Ensino Superior. 
4.10.5.3 Dados pessoais (Nome e CPF ou matrícula do docente) do supervisor do 

estágio extracurricular. 
4.10.5.4 Período do estágio extracurricular. 
4.10.5.5 Assinatura do documento pelo supervisor ou superior. 

4.10.5.5.1 A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

4.10.5.5.2 Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

4.10.5.6 Identificação da Instituição de Ensino Superior. 
4.10.6 Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item:  

4.10.6.1 Declaração de estágio extracurricular de Instituição de Ensino Superior sem 
a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4 e 4.10.5). 

4.10.6.2 Anexar um comprovante em local errado. 
4.10.6.3 Não anexar todos os 02 (dois) comprovantes referentes aos itens 4.10.1 e 

4.10.2. 
 

4.11. Número de semestres completos de estágios extracurriculares em outras áreas do 
conhecimento. Realizados em INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. 

4.12. Anexar 02 documentos comprobatórios para cada estágio em Instituição de Ensino 
Superior.  

4.12.1. Comprovante de realização do estágio extracurricular. 
4.12.2. Comprovante de vínculo do estágio extracurricular a um projeto de pesquisa 

acadêmico. 
4.12.3 Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 

4.12.2.1. Anexar um comprovante em local errado. 
4.12.2.2. Não anexar todos os 02 (dois) comprovantes referentes aos itens 4.12.1 e 

4.9.12.2. 
4.12.4 Os comprovantes apresentados devem atender ao disposto no item 4.10.4 e 

4.10.5. 
4.12.5 Exemplos de documentos que não são aceitos como comprovantes:  

4.12.5.1 Declaração de estágio extracurricular de Instituição de Ensino Superior 
sem a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4 e 4.10.5). 

 
4.13. Número de créditos cursados com aprovação como Aluno Especial da pós-graduação 

na área de concentração pretendida. 
4.14. Anexar o comprovante para os créditos cursados referente ao item 4.13. 

4.14.1. O(s) comprovantes devem conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios 
de autenticidade descritos no item 4.10.4. 

4.14.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item: 
4.14.2.1. Declaração de créditos cursados com aprovação como Aluno Especial da 

pós-graduação sem a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4 e 
4.10.5). 



                                                                                                                                                                

4.14.2.2. Anexar um comprovante em local errado. 
 

4.15. Número de orientações de monografia de especialização aprovada. 
4.16. Anexar o comprovante para os créditos cursados referente ao item 4.15. 

4.16.1. O(s) comprovantes devem conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios 
de autenticidade descritos no item 4.10.4. 

4.16.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
4.16.2.1.Declaração de créditos cursados com aprovação como Aluno Especial da pós-

graduação sem a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4 e 
4.10.5). 

4.16.2.2. Anexar um comprovante em local errado. 
 

4.17. Número de orientações de monografia em curso de graduação ou iniciação científica. 
4.18. Anexar o comprovante para os créditos cursados referente ao item 4.17. 

4.18.1. O(s) comprovantes devem conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios 
de autenticidade descritos nos itens 4.10.4.1 a 4.10.4.6. 

4.18.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
4.18.2.1.Declaração de orientações de monografia em curso de graduação ou iniciação 

científica sem a totalidade dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4 e 
4.10.5). 

4.18.2.2. Anexar um comprovante em local errado. 
 

4.19. Número de monitorias de graduação e pós-graduação por semestre. 
4.20. Anexar o comprovante para os créditos cursados referente ao item 4.19. 

4.20.1. O(s) comprovantes devem conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios 
de autenticidade descritos no item 4.10.4. 

4.20.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
4.20.2.1.  Declaração de monitorias de graduação e pós-graduação sem todos os 

elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4). 
4.20.2.2.  Anexar um comprovante em local errado. 

 
4.21. Número de participações em Banca Examinadora de monografia de conclusão de 

graduação. 
4.22. Anexar o comprovante de participações em Banca Examinadora de monografia de 

conclusão de graduação referente ao item 4.21. 
4.22.1. O comprovante deve conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios de 

autenticidade descritos no item 4.10.4. 
4.22.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 

4.22.2.1. Declaração de monitoria de graduação e/ou pós-graduação sem a totalidade 
dos elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (44.10.4). 

4.22.2.2. Anexar um comprovante em local errado. 



                                                                                                                                                                

 
4.23. Número de participações como membro efetivo em Banca Examinadora de processo 

de seleção de docente ou de pós-graduação (Lato Sensu). 
4.24. Anexar o comprovante de participações em participações como membro efetivo em 

Banca Examinadora de processo de seleção de docente ou de pós-graduação (Lato Sensu) referente 
ao item 4.23. 

4.24.1. O(s) comprovantes devem conter os mesmos elementos mínimos comprobatórios 
de autenticidade descritos no item 4.10.4. 

4.24.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item: 
4.24.2.1. Declaração de monitorias de graduação e pós-graduação sem todos os 

elementos mínimos comprobatórios de autenticidade (4.10.4). 
4.24.2.2. Anexar um comprovante em local errado. 

 
SEÇÃO 5 

5. ATIVIDADES E PRODUÇÃO INTELECTUAL 
5.1. Número de trabalhos científicos publicados em periódico na área de Ciências Exatas e 

da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias com SJR maior ou igual a 1.5. 
5.2. Anexar 02 comprovantes do item 5.1. 

5.2.1. Comprovante contendo a primeira página do trabalho publicado contendo os 
nomes dos autores e nome do periódico. 

5.2.2. Comprovante contendo uma fotocópia do SJR do periódico 
(https://www.scimagojr.com). 

5.2.3. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 
5.2.3.1. Anexar um comprovante em local errado. 
5.2.3.2. Não anexar os 02 (dois) comprovantes referente ao item 5.1. 

5.2.4.  Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do 
item 5.2.1 deve apresentar para ser aceito:  

5.2.4.1. Nome dos autores. 
5.2.4.2. Nome do periódico. 
5.2.4.3. Digital Object Identifier (DOI). 

5.2.5. Exemplo de documento comprobatório aceito do item 5.2.1 contendo os 
elementos mínimos de autenticidade: 
 



                                                                                                                                                                

 
 

5.2.6. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.2.2 deve apresentar para ser aceito:  

5.2.6.1. Nome do periódico. 
5.2.6.2. Índice SJR do periódico. 
5.2.6.3. Ano de referência. 
5.2.6.4. Exemplo de documento comprobatório aceito do item 5.2.2 contendo os 

elementos mínimos de autenticidade: 
 



                                                                                                                                                                

 
 

5.3. Número de trabalhos científicos em revisão ou avaliação pelo corpo editorial em 
periódicos com SJR maior ou igual a 1.5 na área de Geociências. 

5.4. Anexar 02 comprovantes do item 5.3. 
5.4.1. Comprovante contendo a primeira página do trabalho publicado contendo os 

nomes dos autores e nome do periódico. 
5.4.2. Comprovante contendo uma fotocópia do SJR do periódico 

(https://www.scimagojr.com). 
5.4.3. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

5.4.3.1. Anexar um comprovante em local errado. 
5.4.3.2. Não anexar os 02 (dois) comprovantes referente aos itens 5.3. 
 

5.4.4.  Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.4.1 deve apresentar para ser aceito: 

5.4.4.1. Nome dos autores. 
5.4.4.2. Nome do periódico. 
5.4.4.3. Digital Object Identifier (DOI). 

 
5.4.5. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 

5.2.2 deve apresentar para ser aceito:  
5.4.5.1. Nome dos autores. 
5.4.5.2. Nome do periódico. 
5.4.5.3. Digital Object Identifier (DOI). 



                                                                                                                                                                

5.4.6. Exemplo de documento comprobatório aceito do item 5.2.2 contendo os 
elementos mínimos de autenticidade: 

 

 
 

OBSERVAÇÃO: Seguir os mesmos procedimentos descritos neste Guia para o item 5.1 e 5.2 
ou 5.3 e 5.4 para o preenchimento das informações dos itens 5.5 a 5.24.  

 
5.25. Publicação de livro com ISBN na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, 

Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. 
5.26. Anexar documentação comprobatória do item 5.25. 

5.26.1. Comprovante de publicação de livro com ISBN. 
5.26.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

5.26.2.1. Anexar um comprovante em local errado. 
5.26.3. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 

5.4.1 deve apresentar para ser aceito: 
5.26.3.1.  Título do livro. 
5.26.3.2.  Nome do(s) autor(es). 
5.26.3.3.  International Standard Book Number (ISBN). 

 
5.27. Publicações de capítulos de livros com ISBN na área de Ciências Exatas e da Terra, 

Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. 
5.28. Anexar documentação comprobatória do item 5.27. 

5.28.1. Comprovante de publicação de livro com ISBN. 
5.28.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

5.28.2.1. Anexar um comprovante em local errado. 



                                                                                                                                                                

5.28.3. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.28.1 deve apresentar para ser aceito: 

5.28.3.1.Título do livro. 
5.28.3.2.Título do capítulo. 
5.28.3.3. Nome do(s) autor(es). 
5.28.3.4. International Standard Book Number (ISBN). 

 
5.29. Autor ou coautor de TRABALHO COMPLETO publicado em anais de simpósio ou 

congresso INTERNACIONAL na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas 
e Ciências Agrárias. 

5.30. Anexar 02 comprovantes do item 5.29. 
5.30.1.  Certificado ou declaração que o trabalho foi publicado no evento.  
5.30.2. Comprovante com a primeira página do trabalho completo publicado. 
5.30.3. Exemplos de erros comuns que geram perdas de pontos neste item. 

5.30.3.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
5.30.3.1.2. Não anexar todos os 02 (dois) comprovantes do item 5.29. 
5.30.3.1.3. Anexar comprovante de resumo ao invés de trabalho completo. 

5.30.4. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.30.1 deve apresentar para ser aceito:  

5.30.4.1. Título do trabalho. 
5.30.4.2. Referência textual que se trata de um trabalho completo. 
5.30.4.3. Nome do(s) autor(es). 
5.30.4.4. Nome do evento internacional. 
5.30.4.5. Assinatura oficial. 

5.30.4.5.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

5.30.4.5.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

5.30.5. Exemplo de documento comprobatório aceito contendo os elementos mínimos de 
autenticidade do comprovante do item 5.30.1: 

5.30.6. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.30.2 deve apresentar para ser aceito:  

5.30.6.1. Título do trabalho. 
5.30.6.2. Nome do(s) autor(es). 

 
5.31. Autor ou coautor de TRABALHO COMPLETO publicado em anais de simpósio ou 

congresso NACIONAL na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e 
Ciências Agrárias. 

5.32. Anexar 02 comprovantes do item 5.31. 
5.32.1.  Certificado ou declaração que o trabalho foi publicado no evento.  
5.32.2. Comprovante com a primeira página do trabalho completo publicado. 



                                                                                                                                                                

5.32.3. Exemplos de erros comuns que geram perdas de pontos neste item. 
5.32.3.1.1. Anexar um comprovante em local errado. 
5.32.3.1.2. Não anexar todos os 02 (dois) comprovantes do item 5.31. 
5.32.3.1.3. Anexar comprovante de resumo ao invés de trabalho completo. 

5.32.4. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do item 
5.31.1 deve apresentar para ser aceito:  

5.32.4.1. Título do trabalho. 
5.32.4.2. Referência textual que se trata de um trabalho completo. 
5.32.4.3. Nome do(s) autor(es). 
5.32.4.4. Nome do evento nacional. 
5.32.4.5. Assinatura oficial. 

5.32.4.5.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

5.32.4.5.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

 
5.33. Autor ou coautor de RESUMO ou RESUMO EXPANDIDO publicado em eventos 

NACIONAL OU INTERNACIONAL na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências 
Biológicas e Ciências Agrárias. Excluem-se, eventos relacionados à PIBIC, PIBIT, PET etc. 

5.34. Anexar documentação comprobatória do item 5.33. 
5.34.1.  Certificado ou declaração que o trabalho foi publicado no evento.  

5.34.1.1. Comprovante com a página do resumo publicado. 
5.34.2. Exemplo de erro comum que gera perda de pontuação neste item. 

5.34.2.1. Anexar um comprovante em local errado. 
 

SEÇÃO 6 
6. ATIVIDADE PROFISSIONAL 

6.1. Número de anos de atividade profissional na área de Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. 

6.2. Anexar documentação comprobatória do item 6.1. 
6.2.1. Somente será pontuado 12 meses completos de atividade profissional.  
6.2.2.  O máximo computado será de 05 anos.  

6.2.2.1. Frações temporais de execução de atividade profissional não são 
computadas. 

6.2.3. Comprovante deve conter os elementos mínimos descritos nos itens 6.2.5. 
6.2.4. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

6.2.4.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.2.5. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do 

item 6.1 deve apresentar para ser aceito: 
6.2.5.1. Nome completo. 
6.2.5.2. Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
6.2.5.3. Nome da Empresa. 
6.2.5.4. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 



                                                                                                                                                                

6.2.5.5. Período de contrato profissional. 
6.2.5.6. Atividade(s) profissional(ais) desenvolvidas. 
6.2.5.7. Assinatura do supervisor ou superior. 

6.2.5.7.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

6.2.5.7.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

6.2.6. Exemplos de erros comuns que geram perdas de pontos neste item. 
6.2.6.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.2.6.2. Anexar comprovante que não contenha todos os elementos mínimos de 

autenticidade previstos no item 6.2.5. 
6.2.6.3. Anexar comprovante sem o período mínimo e máximo previstos nos itens 

6.2.1 e 6.2.2. 
 

6.3. Número de anos de atividade profissional além dos 05 anos previstos no item 6.1 na 
área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias.  

6.4.  Anexar documentação comprobatória do item 6.3. 
6.4.1.  Somente será pontuado 12 meses completos de atividade profissional.  
6.4.2. O máximo computado será de 05 anos. 
6.4.3. Comprovante contendo os elementos descritos nos itens 6.4.5. 
6.4.4. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

6.4.4.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.4.5. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do 

item 6.3 deve apresentar para ser aceito: 
6.4.5.1. Nome completo. 
6.4.5.2. Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
6.4.5.3. Nome da Empresa. 
6.4.5.4. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
6.4.5.5. Período de contrato profissional. 
6.4.5.6. Atividade(s) profissional(ais) desenvolvidas. 
6.4.5.7. Assinatura do supervisor ou superior. 

6.4.5.7.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

6.4.5.7.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

6.4.6. Exemplos de erros comuns que geram perdas de pontos neste item. 
6.4.6.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.4.6.2. Anexar comprovante que não contenha todos os elementos mínimos de 

autenticidade previstos no item 6.2.3. 
6.4.6.3. Anexar comprovante sem o período mínimo previsto no item 6.4.1.  
 

6.5. Número de Atividade Profissional comprovada em outras áreas do conhecimento. 
6.6. Anexar documentação comprobatória do item 6.5. 



                                                                                                                                                                

6.6.1.  Somente será pontuado 1,0 ponto por cada 12 meses completos de atividade 
profissional.  

6.6.2. O máximo computado será de 05 anos. 
6.6.3. Comprovante contendo os elementos descritos nos itens 6.6.4. 
6.6.4. Exemplo de erro comum que gera perda de pontos neste item. 

6.6.4.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.6.5. Elementos mínimos comprobatórios de autenticidade que o comprovante do 

item 6.5 deve apresentar para ser aceito: 
6.6.5.1. Nome completo. 
6.6.5.2. Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
6.6.5.3. Nome da Empresa. 
6.6.5.4. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
6.6.5.5. Período de contrato profissional. 
6.6.5.6. Atividade(s) profissional(ais) desenvolvidas. 
6.6.5.7. Assinatura do supervisor ou superior. 

6.6.5.7.1. A Assinatura oficial por extenso será aceita para documentos emitidos 
até 2020.  

6.6.5.7.2. Para documentos emitidos a partir de 2021, a assinatura deve conter o 
código de verificação eletrônica ou assinatura digital oficial (p.ex., www.sougov.br). 

6.6.6. Exemplos de erros comuns que geram perdas de pontos neste item. 
6.6.6.1. Anexar um comprovante em local errado. 
6.6.6.2. Anexar comprovante que não contenha todos os elementos mínimos de 

autenticidade previstos no item 6.6.5. 
6.6.6.3. Anexar comprovante sem o período mínimo previsto no item 6.6.1.  
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