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Resolução 03/2017 

ALOCAÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO CNPq 

 

 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química (CPGQ) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em reunião realizada no dia 26 de julho de 2017, no 

uso de suas atribuições,  

 

RESOLVE 

Que a alocação de bolsas de doutorado CNPq seguirá os seguintes critérios: 

Art. 1º - Quando houver cota de bolsa CNPq, a mesma será distribuída aos alunos 

regularmente matriculados, desde que estes não apresentem nenhuma pendência de prazos 

com a CPGQ.  

Art. 2º - A alocação de bolsas de doutorado CNPq se dará em função da classificação 

dos candidatos de acordo com critérios estipulados nesta resolução e consistirá em uma única 

etapa de avaliação abrangendo os seguintes critérios: 

(i) Produção intelectual do candidato (PI) a partir da análise do Curriculum Vitae do 

candidato via Plataforma Lattes impresso (www.cnpq.br) com documentação comprobatória e 

organizada conforme ordem de citação no respectivo CV; 

(ii) Desempenho no doutorado (DD); 

(iii) Relatório parcial de atividades (RPA) apresentando os objetivos da pesquisa 

desenvolvida no doutorado e principais resultados obtidos, não excedendo 10 (dez) páginas.  

 Parágrafo único. A nota do RPA será de 0-10, conforme decisão da comissão de 

avaliação designada pela CPGQ. 

Art. 3º - A classificação final será de acordo com o Índice do bolsista (IB) dada pela 

seguinte fórmula: (IB) = (PI) + (DD) + (RPA) 

 Parágrafo único. Os valores referentes aos critérios PI e DD deverão ser calculados 

conforme Planilha Anexa a esta resolução 

Art. 4º - A presente resolução entra em vigor na data de sua aprovação, ficando 

revogada a Resolução 01/2015 do PPGQ. 
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Prof. Dr. Fabiano Severo Rodembusch 
Programa de Pós-Graduação em Química/PPGQ 
Coordenador 
Instituto de Química/UFRGS 
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ANEXO  

Resolução 03/2017 

 

Nome do Candidato: 

 

 

 

 

 

Planilha de Pontuação 

Critério: Produção intelectual (PI) Valor 

Artigo publicado e/ou aceito em revista indexada SCI (Qualis CAPES Química) 
A1 (4,0/artigo) - A2 (2,0/artigo) - B1 (1,0/artigo) - B2 (0.5/artigo) 

 

Patente concedida ou produto ou equivalente: 4,0/patente  

Patente depositada ou equivalente: 2,0/patente  

Artigo submetido em revista indexada SCI: 0,5/artigo  

Publicação completa em anais de congresso internacional ou revista não indexada no SCI: 0,3/trabalho. 
Resumo em anais de congresso internacional: 0,2/resumo 

 

Publicação completa em anais de congresso nacional/regional: 0,2/trabalho. Resumo em anais de 
congresso nacional/regional: 0,1/resumo 

 

Apresentação oral de trabalho em congresso internacional (0,4/trabalho)  

Apresentação oral de trabalho em congresso nacional/regional (0,2/trabalho)  

 

Critério: Desempenho no Doutorado (DD) Valor 

Realização de estágio de doutorado sanduíche no exterior (1,0/semestre)  

Desempenho nas disciplinas do Doutorado (D) a ser calculado segundo equação abaixo  

Exame de qualificação defendido e aprovado (1,0 ponto)  

 

D =
  Número de creditos x conceito x3.5

18
 

 

onde conceito A = 1,00, conceito B = 0,75 e conceito C = 0,50 

 

Critério: Relatório parcial de atividades (RPA) Valor 

(A ser preenchido pela Comissão avaliadora do processo seletivo)  

 

Total  

 


