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O/A candidato(a) será eliminado da seleção e serão anulados todos os procedimentos de 
inscrição se for verificada, a qualquer tempo, irregularidades no processo seletivo.   
 
 
TABELA 01: Critérios de pontuação de currículos para o MESTRADO  

Tabela para Mestrado 

 valor  
pontuação 

limite de 
pontuação 

Formação básica (graduação) em Design 0,25 0,25 
Pós-Graduação Lato Sensu na área de Design e em 

outras áreas do conhecimento 1,0 1,00 

Artigo em periódico (indexado) * * * 3,00 

Publicação em evento científico 0,25 2,00 
Livro em área afim (autoria) e Capítulo de 

livro/organização de livro em 
área afim 

0,25 0,50 

Semestre de atividade docente em curso regular em 
IES 

0,25 1,00 

Semestre iniciação científica 0,25  1,00 
Outras produções (docência em outros níveis, resumos 

publicados, artigos em jornal ou eventos, relatório técnicos). 0,25 1,25 

Total 10,00 

*(A1=0,7;A2=0,6;B1=0,5;B2 e B3=0,4;B4 e B5=0,3;C=0,2; SQ=0,1) 

* *  Publicações do Qualis CAPES (área de Arquitetura/ 
Urbanismo/Design) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABELA 02: Critérios de pontuação de currículos para o 
DOUTORADO 

 

Tabela para Doutorado  

 valor 
pontuação 

limite de  
pontuação 

Formação básica (graduação) design = 0,25 0,25 

Pós-Graduação Lato Sensu na área de Design e em 
outras áreas do conhecimento design = 0,25 0,25 

Pós-Graduação Stricto Senso (Mestrado) na área de 
Design em outras áreas do 

conhecimento 
design = 0,25  0,25 

Artigo em periódico (indexado) * * (*) 3,50 

Publicação em evento científico 0,25 2,00 

Livro em área afim (autoria) e Capítulo de livro/ 
organização de livro em área afim 0,25 1,00 

Semestre de atividade docente em IES 
0,25 1,00 

Semestre iniciação científica 0,25 0,50 

Outras produções (docência em outros níveis, resumos 
publicados, artigos em jornal). 

0,25 1,25 
 Total 10,00 

*(A1=0,7;A2=0,6;B1=0,5;B2 e B3=0,4;B4 e 
B5=0,3;C=0,2; SQ=0,1)  
 
* * Publicações do Qualis CAPES (área deArquitetura 
Urbanismo/ Design) 
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