Anexo V – Tabela Pontuação – Mestrado (disponível em www.ppgem.ufpe.br).
(Anexar apenas os comprovantes dos itens pontuados)

TITULAÇÃO (peso 6,0):
Curso

Pontuação máxima

Engenharias mecânica, civil, naval, produção, química, elétrica, materiais, metalúrgica, computação,
energia.
Outras engenharias
Bacharelado
Conhecimento de Proficiência em Língua Inglesa comprovado (Testes TOEFL-ITP,
TOEFL-IBT, TOEFL-CBT ou IELTS)
Média obtida no curso de Graduação.
Disciplinas isoladas
Especialização nas áreas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFPE

10
9
8,5
1
X,X
0,5/disciplina (conceito A ou B);
Máximo 1,0 ponto.
1,0/Especialização – Máximo uma
Especialização

1) A pontuação neste item obedece à seguinte formula;
Titulação = ((média do curso x pontuação do curso/10) x IGC(IES)/(IGC(UFPE))+ 0,5/disciplina isolada +1,0 /Especialização +
1,0 (Proficiência em Língua Inglesa comprovada)
2) A média do curso de graduação obedece a uma escala de nota de 0 (zero) a 10 (dez). Casos com escala diferentes a esta será
realizada uma conversão para a escala adotada.
3) Serão consideradas disciplinas isoladas válidas aquelas cursadas em Programas de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Stricto Sensu, reconhecido pela Capes e com conceitos equivalentes A ou B.
4) A pontuação neste item fica limitada ao valor máximo de 10 pontos.
5) Serão considerados apenas os cursos de especialização que tenham aderência com as áreas de atuação do programa.
6) As pontuações mínimas para ser considerado como comprovado o conhecimento de proficiência em língua inglesa necessário:
TOEFL-ITP = 500 pontos, TOEFL-IBT=61 pontos, TOEFL-CBT=173 pontos, IELTS=5) nos últimos 3 anos
*IGC = Índice Geral de Cursos do MEC (http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc-)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividade
Professor Ensino Superior nas áreas do Programa e afins.
A pontuação neste item será igual à soma da pontuação das atividades

Pontuação máxima
0,5/Semestre - Máximo 10 pontos

ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO (peso 1,5):
Atividade

Pontuação máxima

Bolsa de Iniciação Científica ou Tecnológica (ou bolsista voluntário oficial) na Graduação
2,0/Semestre - Máximo 8 pontos
Monitor em disciplinas do curso de Graduação
1,5/Semestre - Máximo 6 pontos
Participação em Programas institucionais extracurriculares (Mini-Baja, Aerodesign, Empresas 1,0/Semestre – Máximo 2 Pontos
Juniores e Projetos de Extensão).
Participação em Congressos e Simpósios nas áreas de Concentração do Programa com apresentação 1,0/Participação – Máximo 2 pontos
de trabalhos.
A pontuação neste item será igual à soma da pontuação das atividades, ficando limitado ao valor de 10 pontos.

PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 2,0):
Publicação
Trabalhos completos publicados em anais de congresso, e conferências (nas áreas de Concentração do
Programa, excetuando os eventos de iniciação científica), sendo que congressos e conferências devem
ser identificados em seu título por Internacional, Brasileiro ou Nacional; os demais casos não
contemplados nos anteriores serão considerados locais. Em caso de 1º autor pontuação integral,
senão metade da pontuação do item.
Trabalhos publicados em revistas indexadas (Qualis B5 ou superior nas áreas de Concentração do
Programa, isto é, ENG III)

Pontuação máxima
5,0/Trabalho (Internacional)
2,5/Trabalho (Nacional)
1,0/Trabalho (Local)
– Máximo 10 pontos

5,0/Trabalho (A1/A2)
3,0/Trabalho (B1/B2)
2,5/Trabalho (B3 a B5)
– Máximo 15 pontos
A pontuação neste item será igual à soma da pontuação das atividades, ficando limitada ao valor máximo de 10 pontos.
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