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ANEXO 4 

 

 

BAREMA DA ANÁLISE CURRICULAR 

 

 

Para efeito de avaliação curricular deste edital, serão utilizados os seguintes critérios 

 

GRUPO I – Títulos Decorrentes de Atividades Acadêmicas ⇒ Peso 2,0 (dois) 

Tipo Máximo Comprovante necessário 

1. Graduação   

A 

Participação como estudante bolsista ou colaborador em 
programas oficiais de Iniciação Científica ou Iniciação 
Tecnológica ou Desenvolvimento Industrial ou Inovação 
(3 pontos por semestre) 

10 

Declaração da instituição ou 
Agencia de Fomento (não serão 
aceitas declarações de docentes 
orientadores) 

B 

Participação como estagiários em Núcleos de Inovação 
Tecnológica ou setores de propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e inovação (3 pontos por 
semestre) 

10 

Declaração da instituição ou 
Agencia de Fomento (não serão 
aceitas declarações de docentes 
orientadores) 

C 
Participação em programas de mobilidade acadêmica 
oficiais no país ou exterior (3 pontos por semestre) 

10 Declaração da instituição 

MÁXIMO DO ITEM 1 20  

   

2. Cursos e premiações   

D 

Curso de Especialização e/ou Aperfeiçoamento, com 
duração mínima de 360 horas de aproveitamento, 
devidamente registrado/reconhecido em propriedade 
intelectual, transferência de tecnologia e inovação (20 
pontos cada) 

20 
Certificado de especialização ou 
de aperfeiçoamento 

E 
Treinamentos na área de em propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e inovação (1 ponto para cada 
4h) 

10 Certificados dos cursos 

F 
Prêmios e Láureas em propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e inovação (5 pontos cada) 10 Declarações ou certificados 

MÁXIMO DO ITEM 2 30  

MÁXIMO TOTAL DO GRUPO I 50 50 pontos = 100% = Peso 2 
OBS: Somente serão computados títulos devidamente comprovados 
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GRUPO II – Títulos decorrentes de atividades profissionais e técnicas ⇒ Peso 5 (cinco)  

Tipo Máximo Comprovante necessário 
1. Atividade didática   

A 
Exercício de Magistério Superior em propriedade intelectual, 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação 
(0,5 ponto por semestre) 

2,5 Declarações institucionais 

B 
Exercício de Magistério de Ensino Médio em propriedade 
intelectual, transferência de tecnologia e inovação (0,5 ponto 
por semestre) 

2,5 Declarações institucionais 

C 
Tempo de exercício de Estágio ou Monitoria em Ensino 
Superior em propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e inovação (0,5 pontos por semestre) 

1 Declarações institucionais 

D 
Orientação e Co-orientação de trabalhos técnicos em 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação 
(0,5 pontos por orientação) 

1 Declarações institucionais 

MÁXIMO DO ITEM 1 5  
2. Atividade Profissional (não didática)   

E 
Exercício profissional diretamente relacionado com a área de 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação 
(6 pontos por ano ou por fração de ano) 

20 
Declarações institucionais 
ou empresariais 

F 

Exercício de cargo ou função de coordenação, chefia, 
orientação ou diretoria em atividades de propriedade 
intelectual, transferência de tecnologia e inovação (8 pontos 
por ano ou por fração de ano) 

20 
Declarações institucionais 
ou empresariais 

G 
Proferir palestra, conferência, participação em mesa redonda 
na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia 
e inovação (0, 5 pontos por atividade) 

10 Declarações 

H 

Consultoria ou assessoria ou prestação de serviços eventuais 
sem vinculo empregatício na área propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e inovação (0,5 pontos por 
atividade) 

5 Declarações 

I 

Coordenação ou organização de ciclo de palestras ou de 
estudos, congressos, encontros, jornadas, e outros eventos na 
área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 
inovação (0,5 pontos por atividade) 

4 Declarações 

J 
Participação em missões técnicas em propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e inovação no país e exterior (0,5 
pontos por atividade) 

1 Declarações 

MÁXIMO DO ITEM 2 30  
3. Atividade sem vínculo profissional   

L 

Atuação sem vínculo empregatício permanente que atuou já 
com nível superior em Núcleo de Inovação tecnológica ou 
instância gestora de inovação (6 pontos por ano ou fração de 
ano) 

20 
Comprovante de contrato, 
cópia de termo de 
concessão de bolsa 

K 

Atuação sem vínculo empregatício permanente que atuou 
quando graduando em Núcleo de Inovação tecnológica ou 
instância gestora de inovação (5 pontos por ano ou fração de 
ano) 

15 
Comprovante de contrato, 
cópia de termo de 
concessão de bolsa 

MÁXIMO DO ITEM 3 20  

MÁXIMO TOTAL DO GRUPO II 35 35 pontos = 100%  
= Peso 5 

OBS: considerar apenas os últimos cinco anos. Em caso de atividade profissional cumulativa, considerar 
apenas a de maior pontuação para o período. 
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GRUPO III – Títulos decorrentes de produção técnica e científica ⇒ Peso 3 (Três)  

Tipo Máximo Comprovante necessário 

A 

Artigo ou capítulo de livros publicados em periódicos na 
área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 
inovação: 

– Indexado – 10 pontos/publicação 

– Não indexado – 5 pontos/publicação 

30 
Cópia da primeira página do 
trabalho publicado 

B 
Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros 
eventos (5 pontos por publicação) 

20 
Cópia da primeira página do 
trabalho publicado 

C 
Resumos em Congressos, Simpósios ou outros eventos (2 
pontos por publicação) 

10 
Cópia da primeira página do 
trabalho publicado 

D 
Patentes depositadas no Brasil ou no exterior, na condição de 
inventor (10 pontos por depósito) 

30 
Cópia de comprovantes de 
depósito 

E 
Patentes concedidas no Brasil ou no exterior, na condição de 
inventor (20 pontos por patente) 

40 Cópia da carta patente 

F 
Depósito/registro de marca ou registro de software, como 
inventor/autor/desenvolvedor (5 pontos por depósito) 

20 
Cópia protocolo no INPI ou 
instituição semelhante e 
outro país 

G 
Solicitação de cultivar como melhorista/desenvolvedor (10 
pontos por depósito) 

30 
Cópia de comprovantes de 
depósito 

H 
Registro de cultivar como melhorista/desenvolvedor (20 
pontos por depósito) 

40 
Cópia de certificado de 
registro 

I 
Participação na redação de documentos de indicação 
geográfica solicitada (10 pontos por indicação geográfica) 

30 Declaração 

J 
Participação na redação de documentos de indicação 
geográfica concedida (20 pontos por indicação geográfica) 

40 
Cópia do certificado de 
indicação geográfica 

k 

Participação nos procedimentos de apropriação de 
propriedade intelectual na condição de gestor institucional 
ou membro da equipe de NIT ou escritórios especializados 
em PI (1 pontos por item) 

20 Declaração 

L 

Desenvolvimento de projetos de desenvolvimento 
tecnológico e inovação em empresas, governo ou academia 
ou outras organizações: 

- Coordenação/gestão (5 pontos por projeto)  

- Participação (3 pontos por projeto) 

- Relatórios finais (1 pontos por projeto) 

40 
Concessão e objeto/resumo 
do projeto 

M 
Outras produções técnicas ou correlatas não elencadas, a 
critério da comissão avaliadora  

20 Declaração 

MÁXIMO TOTAL DO GRUPO III 60 
60 pontos = 100%  
= Peso 3 

OBS: considerar apenas os últimos cinco anos. 

 


