
Critérios internos de seleção para bolsa Nota 10 – FAPERJ 

Requisitos Mínimos 

1) Estar em dia com todas as obrigações e prazos previstos nas normas do programa.
2) Ter sido avaliado positivamente nas avaliações semestrais e nos relatórios de
acompanhamento.
3) Ter sido aprovado no(s) exame(s) de língua estrangeira.
4) Não possuir reprovações em disciplinas (incluindo-se o exame de línguas) e frequência
insuficiente em seminários.
5) Ter integralizado, no mínimo, 70% dos créditos referentes às disciplinas obrigatórias e
optativas.
6) O candidato não poderá se encontrar no último semestre de seu curso de mestrado ou no
último ano do curso de doutorado.
7) Entregar um projeto de pesquisa e plano de trabalho.

Classificação (Mestrado) 

A pontuação abaixo considera apenas o período de tempo em que o aluno está matriculado no 
Programa no referido curso (mestrado ou doutorado). NÃO considera atividades realizadas 
anteriormente. A pontuação será dividida em dois itens: item A Histórico Escolar, 
correspondendo a 50% da valor total da pontuação, e item B Currículo, correspondendo a 50% 
da valor total da pontuação. 

Item A 

1) Média em disciplinas obrigatórias e optativas proporcional à integralização total dos créditos.
- Média entre 9,6 e 10,0: 10 pontos
- Média entre 9,1 e 9,5: 9 pontos
- Média entre 8,0 e 9,0: 8 pontos

Item B 

2) Participação em eventos científicos de alcance nacional e/ou internacional com apresentação
de trabalhos.
- Apresentação na forma de painel em congresso nacional: 0,25 ponto por trabalho (máximo de
0,5 ponto).
- Apresentação oral em congresso nacional: 0,5 ponto por trabalho (máximo de 1,0 pontos).
- Apresentação na forma de painel em congresso internacional: 0,5 ponto por trabalho
(máximo de 1,0 ponto).
- Apresentação oral em congresso internacional: 1,0 ponto por trabalho (máximo de 2,0
pontos).



3) Publicação de artigo científico em periódico indexado (considerando apenas artigos 
publicados em revistas B2, B1, A2 e A1 no Qualis QUÍMICA): 1,0 ponto por artigo (pontuação 
máxima: 4,0 pontos). 
 
4) Outras atividades (máximo de 1,5 pontos) 
- Atividade docente em nível superior (excetuando-se Estágio Docente interno): 0,5 ponto por 
semestre. 
- Cursos de formação complementar (carga horária mínima de 5 h): 0,25 ponto por curso. 
- Estágio no exterior com bolsa: 0,5 ponto por semestre. 
- Prêmios em eventos na área de Química ou afins: 0,5 por prêmio. 
- Organização de eventos na área de química ou afins: 0,25 ponto por evento. 


