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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO PARA PROJETOS DE INICIAÇÃO   

TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO  

 

Área de Avaliação - QUALIS CAPES: ________________________________(obrigatório) 

 

TIPO D - INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (VERSÃO 2021) 

Sub-grupo Produção 
Pontos por 

unidade 

Quantidade 

por unidade 
Pontuação 

Processos, softwares ou 

produtos com patente 

ou com pedido de 

patente requerido ao 

INPI ou órgão 

equivalente. 

Depósito de pedido de patente ou proteção de 

cultivares internacional ou nacional com empresa 
0,5   

Depósito de pedido de patente ou proteção de 

cultivares nacional 
0,3   

Patente concedida 2,0   

Softwares, marcas e 

cultivares 
Registro de software/marca no INPI 0,3   

Artigos 

Qualis A1 1   

Qualis A2 0,9   

Qualis B1 0,8   

Qualis B2 0,7   

Qualis B3 0,6   

Qualis B4 e B5 0,5   

Projetos e Interação 

com Empresas 

Coordenação de projeto de Desenvolvimento e 

Inovação Tecnológica aprovado por agência de 

fomento (concluído ou em andamento). 

0,5   

Participação como membro da equipe de projeto de 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

aprovado por agência de fomento (concluído ou em 

andamento) 

0,2   

Coordenação de projeto de Desenvolvimento e 

Inovação Tecnológica aprovado com participação 

de empresa (concluído ou em andamento) 

0,5   

Participação como membro da equipe de projeto de 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

aprovado com participação de empresa (concluído 

ou em andamento) 

0,2   

Atividades de 

orientação 

Orientação de tese de doutorado defendida e 

aprovada em curso reconhecido pela CAPES que 

tenha característica de inovação tecnológica 
0,1   

Orientação de dissertação de mestrado defendida e 

aprovada em curso reconhecido pela CAPES que 

tenha característica de inovação tecnológica 
0,05   

Orientação de iniciação tecnológica concluída 0,03   

Orientação de monografia defendida e aprovada 

que tenha característica de inovação tecnológica 
0,01   

Avaliações e 

Organização de eventos 

Participação em banca examinadora de mestrado 

ou doutorado em curso reconhecido pela CAPES 

que tenha característica de inovação tecnológica. 
0,02   

Participação em banca examinadora de TCC que 

tenha característica de inovação tecnológica 
0,01   

Organização de eventos de Inovação Tecnológica 0,05   



Pontuação Total  

 
Observações: Padrão Plataforma Lattes – CNPq - Produção técnica dos últimos 3 anos, mais o ano em curso. 

Será atribuída a nota 10,0 (dez) para a Nota A (Edital nº01/2021) ao proponente de projeto de pesquisa que obtiver a maior 

pontuação total de todos os Baremas submetidos, a Nota A dos demais proponentes será obtida de forma proporcional a 

esta pontuação máxima. 

 


