
     Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Av. Trabalhador São-Carlense, 400 – Centro         

CEP: 13566-590 - São Carlos/SP - Brasil07/11/2013 

Telefone: +55 16 3373 8126  

Tel/Fax: +55 16 3373 9425 

RR015_criterio_processo_seletivo_doutorado_v04 

07/11/2013 14:36  

Critérios para o processo seletivo de doutorado 
 

1ª FASE ELIMINATÓRIA 

       Prova escrita 

Item de classificação Critério Pontos 
máximos Pontuação 

Questões da linha de pesquisa 

Nota menor que 5 elimina candidato; 
A quantidade de questões poderá variar por 
linha de pesquisa; 
A nota final do exame será normalizada para 
o total de 30 pontos deste critério. 

30  

Total 30  

2ª FASE CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Análise currículo 

Item de classificação Critério Pontos 
máximos Pontuação 

Publicações em periódicos  
Publicação com JCR (10 pontos); Scopus ou 
Scielo (7 pontos); Qualis B3 (3 pontos); outros 
(2 pontos, limitado a dois artigos no total) 

20  

Publicações em congressos  

Publicação em congresso internacional (3 
pontos); Publicação em congresso nacional (1 
ponto, limitado a dois artigos); Publicação em 
simpósio de iniciação científica (0,50 ponto, 
limitado a um resumo) 

5  

Publicações em livros técnicos 
Completo (4 pontos); Coletânea (3 pontos); 
Capítulo (2 pontos, limitado a um capítulo) 

5  

Bolsa de Mestrado FAPs (5 pontos); CNPq e CAPES (3 pontos)  5  

Média do histórico escolar do 
Mestrado 

80% ou mais de conceito “A” em disciplinas 
cursadas 

5  

Subtotal 40  

Projeto de pesquisa 

Item de classificação Critério 
Pontos 

máximos 
Pontuação 

Projeto de pesquisa 

Clareza no texto e sem erros de português 7  

Originalidade dos objetivos, coerentes com 
uma investigação de doutorado, e boa 
justificativa destacando a contribuição. 

5  

Qualidade e atualidade do referencial teórico 5  

Adequação do método de pesquisa, do 
planejamento e viabilidade de realização. 

5  

Subtotal 22  

Disponibilidade 

Item de classificação Critério 
Pontos 

máximos 
Pontuação 

Disponibilidade para o Doutorado 

5 dias por semana (8 pontos); 4 dias por 
semana (5 pontos); 3 dias por semana (2 
pontos); Inferior a 3 dias por semana (0 
ponto) 

8  

Subtotal 8  
Total 100  

 


