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Mestrado Profissional Pontos 

1 

Experiência Profissional (máximo de 5 pontos) 

Até 5,0 

Cargo ou função de gestão superior (até 2 anos – 2 pontos; até 3 anos – 3 pontos; até 4 

anos – 4 pontos; acima – 5 pontos) 

Exercício de atividade empreendedora comprovada (1 ponto por atividade até o 

máximo de 5 pontos) 

Cargo ou função técnica (até 2 anos – 1 ponto; até 3 anos – 2 pontos; acima – 3 pontos) 

Cargo ou função de natureza didática em Ensino Técnico ou Profissionalizante 

(até 2 anos – 0,5 ponto; até 3 anos – 1 ponto; acima – 1,5 pontos) 

Cargo de direção em órgãos de classe, sindicatos, associações profissionais, 

outras entidades de representação setorial, ou organizações não 

governamentais (mesmo que concomitante ao exercício de cargos ou funções 

em outras organizações) (até 2 anos – 1 ponto; até 3 anos – 1,5 pontos; acima – 2 pontos) 

2 

Produção técnico-científica (máximo de 2 pontos) 

Até 2,0 

Patentes e/ou Registros de Propriedade Intelectual (até 3 anos – 2 pontos) 

Depósito do Pedido de Registro de Patente (até 3 anos – 1,5 pontos) 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico          

(0,2 ponto por atividade até o máximo de 1 ponto) 

Artigos em periódicos indexados no Qualis (qualquer área) (0,5 ponto por atividade 

até o máximo de 2 pontos) 

Artigos completos ou resumos apresentados em congressos, mesmo que na 

forma de pôster (0,2 ponto por atividade até o máximo de 1 ponto) 

Artigos técnicos em periódicos (0,5 ponto por atividade até o máximo de 2 pontos) 

Palestras em eventos técnicos ou científicos (0,2 ponto por atividade até o máximo de 2 

pontos) 

Artigos ou entrevistas em mídia não especializada (0,1 ponto por atividade até o 

máximo de 1 ponto) 

3 

Formação complementar (máximo de 3 pontos) 

Até 3,0 

MBA e outros cursos de especialização dentro da área afim do Programa (1 

ponto por atividade até o máximo de 3 pontos) 

Segunda graduação em qualquer outra área do conhecimento (1 ponto por 

atividade até o máximo de 3 pontos)  

Realização de iniciação científica ou tecnológica; participação em empresa 

júnior; prática de intercâmbio internacional; estágio; cursos realizados 

extracurriculares (0,2 ponto por atividade até o máximo de 2 pontos) 

 Total 10,0 


