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Critérios - Pré-Seleção de Bolsistas de Estágio de Doutorado no Exterior 
(PDSE/CAPES) 

 

 A Comissão de Pré-Seleção de Bolsistas de Estágio de Doutorado no Exterior (PDSE/CAPES), no uso 

de suas atribuições, vem por meio desta apresentar os critérios de pontuação, classificação e desempate a serem 

considerados no processo de pré-seleção. 

 O Currículo Lattes (CL), devidamente atualizado, será pontuado de acordo com o Anexo I, levando-

se em conta o período de 2015 a 2020. A nota máxima é 100 (cem) pontos. A análise de currículo terá peso 1 

(um). A proposta de pesquisa (PP), detalhada segundo inciso 9.4.2 do Edital 19/2020 PDSE/CAPES, será 

pontuada de acordo com o Anexo II, sendo a pontuação máxima 100 (cem) pontos, e com peso 2 (dois). A 

carta do orientador (CO) será pontuada de acordo com o Anexo III e terá peso 1 (um), com valor máximo de 

100 (cem) pontos. 

 A classificação se dará, em ordem crescente, de acordo com a fórmula (2PP + CL + CO) ÷ 4. 

 Os critérios de desempate serão: 

a) candidato cujo tempo de vínculo com o curso esteja entre 24 e 36 meses, sendo priorizado o mais antigo; 
b) Parcerias do orientador firmadas com o grupo de pesquisa do coorientador do exterior; 
c) Parcerias do orientador com outras instituições estrangeiras, não necessariamente na mesma área de 

pesquisa do candidato. 
 

A divulgação dos resultados será, no máximo, até 22 de fevereiro de 2021, e a interposição de recursos 

até 24 horas após a divulgação. 

Mariana, 10 de fevereiro de 2021 

 

assinado no original 

Prof. Dr. Fábio Duarte Joly 

Presidente da Comissão 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Humanas de Sociais 
Departamento de História 

Programa de Pós-Graduação em História 

 

 

Rua do Seminário, s/n - Centro - CEP: 35420-000 - Mariana - MG - Brasil 

www.ppghis.ufop.br - Fone: (0xx31) 3557.9423 – E-mail: ppghis.ichs@ufop.edu.br 

 

 

 

ANEXO I 

Barema para pontuação do currículo Lattes 

 

 
Pontuação Limite 

Pontuação 
obtida 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão   30   

Qualificação defendida 10 pontos 10   

Iniciação científica  2 pontos por semestre 6   

Participação em projeto de extensão 2 pontos por semestre 6   

Participação em grupo, núcleo, laboratório de pesquisa 
1,5 pontos por 

semestre 9   

Monitoria na Graduação 
1,5 pontos por 

semestre 3   

Exercício de representação acadêmico-estudantil 
1,5 pontos por 

semestre 3   

Intercâmbio internacional institucional 4 pontos por semestre 8   

Intercâmbio nacional institucional 2 pontos por semestre 4   

Experiência docente na educação superior ou básica 2 pontos por semestre 10   

Membro de corpo editorial 
2 pontos por 
participação 6   

Estágio ou atividade profissional em instituições de pesquisa 
ou patrimônio 2 pontos por semestre 8   

Produção bibliográfica   50   

Livro de natureza acadêmica 8 por item 16   

Organização de livro de natureza acadêmica 3 por item 9   

Capítulo de livro acadêmico 3 por item 12   

Artigo em periódico acadêmico arbitrado (Qualis A) 5 por item 20   

Artigo em periódico acadêmico arbitrado (Qualis B) 3 por item 15   

Artigo em periódico acadêmico arbitrado (Qualis C / sem 
Qualis) 1 por item 3   

Tradução de artigo de periódico / capítulo de livro acadêmico 2 por item 6   

Realização de entrevista para periódico / mídia eletrônica 1 por item 3   
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Organização de Anais de evento acadêmico 3 por item 6   

Trabalho completo em anais 3 por item 6   

Resenha/nota-notícia em periódico acadêmico 2 por item 10   

Artigo em órgão de imprensa / mídias eletrônicas 1 por item 5   

Participação em eventos científicos   20   

Apresentação de trabalho (palestra / conferência) 3 por item 9   

Apresentação de trabalho (minicurso) 2 por item 6   

Apresentação de trabalho (comunicação, mesa-redonda) 1 por item 5   

Participação como ouvinte 0,5 por item 2   

Membro de comissão organizadora / científica 2 por item 6   

 

ANEXO II 

Barema - proposta de pesquisa detalhada (em consonância com o Edital 19/2020 PDSE/CAPES, 
inciso 9.4.2) 

Itens Parâmetros 

Insuficiente Regular Boa Excelente 

Problema de pesquisa delimitado de forma clara e 
objetiva 

0,0 2,5 5,0 10,0 

Objetivo geral formulado de forma clara e condizente 
com o problema de pesquisa e coerente com o título do 
projeto 

0,0 1,25 2,5 5,0 

Objetivos específicos definidos de forma clara (com 
metas e produtos para cada etapa) e que contribuam para 
o alcance do objetivo geral; 

0,0 1,25 2,5 5,0 

Referencial teórico atual e relevante para o tema de 
pesquisa 

0,0 1,25 2,5 5,0 

Metodologia 0,0 3,75 7,5 15,0 

Metas e ações apresentando coerência entre os prazos 
propostos para o desenvolvimento da proposta e o 
período de fomento 

0,0 3,75 7,5 15,0 

Originalidade da proposta 0,0 1,25 2,5 5,0 

Relevância social 0,0 1,25 2,5 5,0 

Potencial de multiplicação 0,0 1,25 2,5 5,0 

Contribuição para a internacionalização da ciência
brasileira 

0,0 3,75 7,5 15,0 
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Justificativa para a escolha da Instituição de Ensino 
Superior de destino e do coorientador no exterior. 

0,0 3,75 7,5 15,0 

 

ANEXO III 

Barema – Carta do Orientador (em consonância com o Edital PROPP/UFOP 20/2020, inciso 3.7) 

Itens Parâmetros 

Insuficiente Regular Boa Excelente 

Qualificação do candidato, com comprovação do 
desempenho acadêmico e potencial científico para o 
desenvolvimento dos estudos propostos no exterior 

0,0 10,0 20,0 25,0 

Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o 
projeto de tese e sua exequibilidade dentro do 
cronograma previsto 

0,0 10,0 20,0 25,0 

Adequação da instituição de destino e a pertinência 
técnico-científica do coorientador no exterior às 
atividades a serem desenvolvidas 

0,0 10,0 20,0 25,0 

Demonstração de interação técnico-científica com o 
coorientador do exterior para desenvolvimento das 
atividades propostas 

0,0 10,0 20,0 25,0 

 

 


