A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais (PGCIMAT), no
uso de suas atribuições, em reunião realizada no dia 30 de maio de 2016 resolve
estipular CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE
DOUTORADO CNPq a partir de julho de 2016.
Art. 1o - Quando houver cota de bolsa CNPq, a mesma será distribuída aos alunos
regularmente matriculados, desde que estes não apresentem nenhuma pendência de
prazos com o PGCIMAT.
Art. 2o - As bolsas de doutorado CNPq serão concedidas mediante processo de
avaliação interna, de acordo com critérios estipulados nesta resolução (Anexo-Grade
de Pontuação) e consistirá na análise da produção intelectual do candidato e do
desempenho no doutorado.
Art. 3o - Poderão candidatar-se às bolsas do CNPq os alunos regulares do curso,
incluindo aqueles que já dispõem de bolsa CAPES, contanto que não apresentem
reprovações no histórico do curso.
Art. 4o - Bolsistas CNPq que, enquanto bolsistas, reprovarem em alguma disciplina de
pós-graduação ou apresentem pendência de prazos com o PGCIMAT, perderão a
bolsa do CNPq.
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ANEXO
Grade de Pontuação

Analise curricular
Maximo Valor
Ingresso doutorado há 2 anos ou mais: 10 pontos
Exame qualificação aprovado: 20 pontos
Desempenho disciplinas do Doutorado: cada conceito A: 5 pontos; cada
conceito B: 3 pontos; cada conceito C: 1 ponto.
Artigo publicado ou aceito em revista indexada SCI- Qualis Materiais CAPES
no período do doutoradob:
Extratos A1-A2: 20,0 pontos/artigo;
Extrato B1: 10,0 pontos/artigo;
Extratos B2-B3: 5/artigo;
Extratos B4-B5: 1/artigo
Artigo publicado ou aceito em revista indexada SCI- Qualis Materiais CAPES
anterior ao período do doutoradob:
Extratos A1-A2: 10,0 pontos/artigo;
Extrato B1: 5,0 pontos/artigo;
Extratos B2-B3: 2,5/artigo;
Extratos B4-B5: 0,5/artigo
Patente concedida ou produto ou equivalente nos últimos cinco anos: 20,0
pontos/patentea
Patente depositada ou equivalente: 10,0 pontos/patentea
Participação em congresso na área de Ciência dos Materiais nos últimos
cinco anos com documentação comprobatória:
15
Congresso com apresentação de trabalho completo: 5,0 pontos/trabalho
Congresso com apresentação de trabalho resumo: 3,0 pontos/resumo
Autor de livro 10,0 pontos/livro
20
Autor de Capítulo de livro 5,0 pontos/capitulo
10
Docência ou experiência em indústria: 0,5/semestre
4
Iniciação Científica, outras bolsas, monitorias e estágios não curriculares:
2
0,25/semestre.
a
Tema da patente deve estar inserido na área de Ciência dos Materiais. Incluir documentação
comprobatória
b
Se não for o primeiro autor a pontuação corresponderá a 50% do valor total
Anexar documentação comprobatória nos seguintes casos: autor de livro, capitulo de livro,
experiência docente, experiência na indústria, bolsas, monitorias e estágios não curriculares.

Todos os itens têm o mesmo peso. A pontuação será calculada somando linearmente os pontos
obtidos pelo candidato em cada item.

