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Júlio Antonio Bonatti Santos 

Pontuação curricular do candidato 

 

 

Resposta ao Recurso encaminhado pelo candidato Júlio Antonio Bonatti Santos, aluno 

regularmente matriculado no Programa de Pós-graduação em Linguística, em relação à revisão de 

pontuação curricular junto ao Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print Humanas 05/2019, 

Tema 3: Educação e Processos Humanos para as Transformações Sociais, Doutorado Sanduíche – 

PDSE. 

 

A comissão responsável pelo processo de Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print 

Humanas 05/2019, Tema 3: Educação e Processos Humanos para as Transformações Sociais, 

Doutorado Sanduíche – PDSE, reunida em 22 de agosto de 2019, decidiu por revisar a pontuação 

curricular do candidato acima citado. A revisão justifica-se à medida que algumas atividades 

desenvolvidas pelo candidato não tinham sido corretamente validadas por esta comissão, pelo fato da 

mesma considerar que as informações no Lattes não estavam necessariamente visíveis. No entanto, 

com presente recurso, com a apresentação de documentos comprobatórios complementares, foi 

possível pontuar justamente. Tendo em vista tais considerações, a pontuação revista do candidato 

Júlio Antonio Bonatti Santos passa a ser: 

5,55.  

Segue a tabela de pontuação, do ANEXO 5, ora atualizada: 

 

  



PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

DO CANDIDATO: BOLSA 

DSE/CAPES-PrInt – 2019 
 
 

Formação acadêmica – pontos totais 3,5 Pontos 

Mestrado com bolsa 

● Bolsa FAPs – 1,5 

● Bolsa CAPES ou CNPq – 1,0 

● Outras - 0,75 

 
Mestrado sem bolsa - 0,5 

Até 1,5 

 

1,0 

Iniciação Científica 

- 12 Meses ou mais com Bolsa – 0,5 

- 12 meses ou mais sem bolsa - 0,25 

Até 0,5 

Experiências de Internacionalização 

- Estágio em Instituições no exterior – 1,0 

- Visita técnica em instituições no exterior – 0,25 por visita 

Até 1,0 

Atividades extensionistas registradas na Proexweb/UFSCar 

- Bolsista – 0,5 a cada 6 meses 

- Voluntário – 0,25 a cada 6 meses 

Até 0,5 

Atividades profissionais – pontos totais 1,0 Pontos 

Atuação profissional como docente 

- 12 meses ou mais – 1,0 

- 6 a 11 meses – 0,75 

- 3 a 5 meses – 0,5 

Até 1,0 

1,0 

Atividades científicas e de pesquisa nos últimos 5 anos– pontos totais 5,5 Pontos 

Participação em Eventos com apresentação de trabalho/Publicação em anais 

- Evento internacional no Tema Estratégico deste Edital com apresentação de 

trabalho – 0,5 por participação 

- Evento nacional no Tema Estratégico deste Edital ou áreas afins com apresentação 

de trabalho – 0,25 por participação 

- Resumos de trabalhos ou artigos publicados em anais de eventos científicos – 0,25 

por publicação 

Até 1,0 

1,0 
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Publicações científicas: 

Artigos em periódicos, publicados, aceito ou no prelo, em revistas com Qualis 

CAPES 2013-2016 na área do programa de pós graduação ao qual o(a) candidato(a) 

está vinculado (a) 

-Artigo em periódico A2 ou superior – 2,0 pontos por publicação 

- Artigo em periódico B1 – 1,5 por publicação (1) = 1,5 

- Artigo em periódico B2 – 0,8 por publicação 

- Artigo em periódico B3 ou inferior – 0,3 por publicação 

Livros e capítulos de livros publicados 

- Livro publicado na íntegra – 2,0 pontos 

-Capítulo de livros – 0,8 por capítulo (1) = 0,8 

Até 4,25 

2,3 

Participação atual em grupos de pesquisa – 0,25 Até 0,25 

Pontuação Máxima 5,55 
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Tábata Quintana Yonaha 

Pontuação curricular atribuída ao seu Professor Orientador 

 

Resposta ao Recurso encaminhado pela candidata Tábata Quintana Yonaha, em relação 

à revisão de pontuação curricular atribuída ao seu Professor Orientador Nelson Viana, junto ao 

Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print Humanas 05/2019, Tema 3: Educação e 

Processos Humanos para as Transformações Sociais, Doutorado Sanduíche – PDSE. 

 

A comissão responsável pelo processo de Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print 

Humanas 05/2019, Tema 3: Educação e Processos Humanos para as Transformações Sociais, 

Doutorado Sanduíche – PDSE, reunida em 22 de agosto de 2019, decidiu por revisar a pontuação 

curricular atribuída ao Professor Orientador Nelson Viana, tendo em vista que houve equívoco 

na validação dos documentos. Assim, a pontuação revista do professor orientador passa a ser: 

9,6.  

Segue a tabela de pontuação, do ANEXO 6, ora atualizada: 

 

 

ANEXO 6 

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES DO ORIENTADOR: 

BOLSA DSE/CAPES-PrInt – 2019 
 
 

Item Pontos 

Publicação Até 6,0 

= 5,6 

Artigos em Periódicos com Qualis/Capes A1 e A2 ou Indexados no Scielo, 

JCR ou Scopus (desde 2014) 

2,0 pontos cada 

- 

Artigos em Periódicos com Qualis/Capes B1 (desde 2014) 

1,5 ponto cada 

- 

Livro publicado na integra (desde 2014) 

2,0 pontos cada 

- 

Capítulo de Livro (desde 2014) 

0,8 pontos cada – 7 Capítulos de 

livros publicados 

5,6 
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Orientações Até 4,0 

= 4,0 

Número de orientação de IC concluída (desde 2014) 

0,25 ponto cada 

- 

Número de orientação de Mestrado concluída (desde 2014) 

0,5 ponto cada 

1,0 

Número de orientação de doutorado concluída (desde 2014) 

0,75 ponto cada – 9 orientações concluídas 

6,75 

Pontuação Máxima 9,6 
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Tábata Quintana Yonaha 

Pontuação curricular da candidata 

 

Resposta ao Recurso encaminhado pela candidata Tábata Quintana Yonaha, aluna regularmente 

matriculada no Programa de Pós-graduação em Linguística, em relação à revisão de pontuação 

curricular junto ao Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print Humanas 05/2019, Tema 3: 

Educação e Processos Humanos para as Transformações Sociais, Doutorado Sanduíche – PDSE. 

 

A comissão responsável pelo processo de Processo de Seleção de candidatos ao Edital Print 

Humanas 05/2019, Tema 3: Educação e Processos Humanos para as Transformações Sociais, 

Doutorado Sanduíche – PDSE, reunida em 22 de agosto de 2019, decidiu por revisar a 

pontuação curricular da candidata acima citada. A revisão justifica-se à medida que algumas 

atividades desenvolvidas pela candidata não tinham sido corretamente validadas por esta 

comissão, pelo fato da mesma considerar que as informações no Lattes não estavam 

necessariamente visíveis. No entanto, no presente recurso, com a apresentação de documentos 

comprobatórios complementares, foi possível pontuar justamente. Tendo em vista tais 

considerações, a pontuação revista da candidata Tábata Quintana Yonaha passa a ser: 

5,8 

 

Segue a tabela de pontuação, do ANEXO 5, ora atualizada: 

 
 

Formação acadêmica – pontos totais 3,5 Pontos 

Mestrado com bolsa 

● Bolsa FAPs – 1,5 

● Bolsa CAPES ou CNPq – 1,0 

● Outras - 0,75 

 
Mestrado sem bolsa - 0,5 

Até 1,5 

 

1,0 

Iniciação Científica 

- 12 Meses ou mais com Bolsa – 0,5 

- 12 meses ou mais sem bolsa - 0,25 

Até 0,5 

Experiências de Internacionalização 

- Estágio em Instituições no exterior – 1,0 

- Visita técnica em instituições no exterior – 0,25 por visita 

Até 1,0 

Atividades extensionistas registradas na Proexweb/UFSCar 

- Bolsista – 0,5 a cada 6 meses 

- Voluntário – 0,25 a cada 6 meses 

Até 0,5 

0,5 
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Atividades profissionais – pontos totais 1,0 Pontos 

Atuação profissional como docente 

- 12 meses ou mais – 1,0 

- 6 a 11 meses – 0,75 

- 3 a 5 meses – 0,5 

Até 1,0 

1,0 

Atividades científicas e de pesquisa nos últimos 5 anos– pontos totais 5,5 Pontos 

Participação em Eventos com apresentação de trabalho/Publicação em anais 

- Evento internacional no Tema Estratégico deste Edital com apresentação de 

trabalho – 0,5 por participação 

- Evento nacional no Tema Estratégico deste Edital ou áreas afins com apresentação 

de trabalho – 0,25 por participação 

- Resumos de trabalhos ou artigos publicados em anais de eventos científicos – 0,25 

por publicação 

Até 1,0 

 

0,75 

Publicações científicas: 

Artigos em periódicos, publicados, aceito ou no prelo, em revistas com Qualis 

CAPES 2013-2016 na área do programa de pós graduação ao qual o(a) candidato(a) 

está vinculado (a) 

-Artigo em periódico A2 ou superior – 2,0 pontos por publicação 

- Artigo em periódico B1 – 1,5 por publicação 

- Artigo em periódico B2 – 0,8 por publicação 

- Artigo em periódico B3 ou inferior – 0,3 por 

publicação Livros e capítulos de livros publicados 

- Livro publicado na íntegra – 2,0 pontos 

-Capítulo de livros – 0,8 por capítulo 

Até 4,25 

 

 

2,3 

Participação atual em grupos de pesquisa – 0,25 Até 0,25 

0,25 

Pontuação Final 5,8 

 

 

 

 

São Carlos, 23 de agosto de 2019. 

 

 

 

Comissão de Seleção. 

print.humanas@ufscar.br 

 

 

 
 


