Anexo IV

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
CONSELHO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
TABELA DE PONTUAÇÃO

Mestrado
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
Pontuação e
Peso

Item de avaliação
Relevância da proposta de trabalho para o desenvolvimento da área nuclear
no Brasil
Relevância científica/tecnológica da proposta de trabalho
Objetivos, fundamentação, justificativas e resultados esperados
Metodologia
Viabilidade técnica e disponibilidade de infraestrutura para execução da
proposta de trabalho
Detalhamento e adequação do cronograma à proposta de trabalho

60 pontos
Pontuação
Máxima

0 a 5 (peso 3,0)

15 pontos

0 a 5 (peso 1,8)
0 a 5 (peso 1,8)
0 a 5 (peso 1,8)

9 pontos
9 pontos
9 pontos

0 a 5 (peso 1,8)

9 pontos

0 a 5 (peso 1,8)

9 pontos

Doutorado
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
Pontuação e
Peso

Item de avaliação
Relevância da proposta de trabalho para o desenvolvimento da área nuclear
no Brasil
Relevância científica/tecnológica da proposta de trabalho
Aspectos de originalidade da proposta de trabalho
Objetivos, fundamentação, justificativas e resultados esperados
Metodologia
Viabilidade técnica e disponibilidade de infraestrutura para execução da
proposta de trabalho
Detalhamento e adequação do cronograma à proposta de trabalho

60 pontos
Pontuação
Máxima

0 a 5 (peso 3,0)

15 pontos

0 a 5 (peso 1,6)
0 a 5 (peso 1,6)
0 a 5 (peso 1,6)
0 a 5 (peso 1,6)

8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos

0 a 5 (peso 1,6)

8 pontos

0 a 5 (peso 1,0)

5 pontos

AVALIAÇÃO DO PROPONENTE (ORIENTADOR)

40 pontos
Pontuação
Máxima

Item de avaliação

Pontuação

Publicações em revistas indexadas (SCI, JCR ou SciELO),
nos últimos 5 anos, considerando também trabalhos já
aceitos para publicação (max. 15)

0,6 ponto por publicação

9 pontos

Total de publicações em revistas indexadas (SCI, JCR ou
SciELO), considerando também trabalhos já aceitos para
publicação (max. 30)

0,1 ponto por publicação

3 pontos

Livros técnico-científicos publicados (max. 3)

0,67 ponto por livro

2 pontos

Capítulos de livros técnico-científicos publicados (max 2)

0,5 ponto por capítulo de livro
0,375 ponto por orientação de IC
concluída
1 ponto por orientação concluída e/ou
0,5 por co-orientação concluída
2 pontos por orientação concluída
e/ou 1 por co-orientação concluída

1 pontos

1,67 pontos por projeto

5 pontos

1 ponto por pedido de registro de
patente/software

2 pontos

orientações de Iniciação Científica (max. 8)
Orientações de Mestrado (max. 7) e/ou co-orientação
Orientações de Doutorado (max. 4) e/ou co-orientação
Projetos financiados por agências de fomento coordenados
pelo orientador (max. 3)
Pedidos de registros de patentes/software requeridos junto
ao INPI por intermédio de instituição de ensino superior
ou pesquisa (max. 2)

3 pontos
7 pontos
8 pontos

