AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO DOS CANDIDATOS AO
CURSO DE DOUTORADO NO PPG EM PSICOLOGIA – UFRGS
Histórico escolar do Curso de Mestrado Avaliação do PPG de origem + tempo para realização do mestrado*
Experiência docente (Até 0,5 por crédito, sendo um crédito equivalente
a 15 horas) **
Participação em eventos com apresentação de trabalhos (Até 0,5 por
trabalho)
Publicações
Artigos (Até 1,5 por artigo publicado ou aceito para publicação e
até 1,0 por artigo submetido)
Livros, capítulos de livros (Até 1,0 por capítulo publicado ou aceito para
publicação)
Bônus (para os alunos que concluíram o mestrado após 01 de julho
de 2019 ou que vão defender suas dissertações no prazo previsto
neste edital***; - para candidatos experiência internacional
acadêmica vinculada a ensino, pesquisa e/ou extensão)
Total

Até 1,0
Até 1,5
Até 2,5

Até 5,0

Até 1,0
10,0

* A avaliação do PPG de origem será feita com base no conceito do Programa
na CAPES, sendo atribuído:
- 0,5 pontos para programas com conceito 6 ou 7;
- 0,4 para programas com conceito, 5;
- 0,3 para programas com conceito 4;
- 0,1 para programas com conceito 3.
Na avaliação do tempo para a realização do mestrado, serão concedidos:
- 0,5 pontos para candidatos que concluíram ou que tenham defesa prevista
para ocorrer até 26 meses após o início do curso;
- 0,4 pontos para o período de 28 a 30 meses;
- 0,3 pontos para o período de 31 a 34 meses;
- 0,2 pontos para o período de 35 a 38 meses;
- 0,1 pontos para o período de 39 a 42 meses; e,
- 0 (zero) pontos para períodos superiores a 42 meses.
** Na avaliação da experiência docente será também considerado: monitoria,
tutoria em curso EAD, bolsista de ensino em curso de extensão, palestras
ministradas em aula a convite de professor. As horas das atividades de
experiência docente poderão ser somadas para efeitos de contabilização de
créditos.
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*** O aluno só receberá menos de 1,0 de bônus se a soma dos demais itens for
superior a 9,0. Só poderá receber esta bonificação o candidato que iniciou seu
mestrado em 2018.

Considerações importantes acerca da avaliação:
- A comissão fará a pontuação das publicações com base na classificação dos
periódicos no Qualis, qualidade e relevância dos trabalhos publicados e
pertinência à área.
- A pontuação por experiência docente considerará a natureza das disciplinas
ministradas e pertinência dessas disciplinas à área da Psicologia. Atividades de
docência que forem julgadas não pertinentes à área da Psicologia terão sua
pontuação reduzida em 50% do número de créditos comprovados.
- O Bônus será por dois motivos: - aos alunos que concluíram o Curso de
Mestrado recentemente para compensar a falta de tempo para a publicação de
artigos. Alguns candidatos estão em vias de defender a dissertação e não
conseguem submeter artigos antes da inscrição; - aos candidatos que tiverem
experiência acadêmica fora do Brasil.
- MUITO IMPORTANTE: só serão pontuados itens com comprovação.
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