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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TRANSPORTES 
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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TRANSPORTES PARA OS CURSOS DE MESTRADO PARA O PRIMEIRO  
PERÍODO LETIVO DE 2015 

 
 
PREÂMBULO  
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Transportes, no uso de suas atribuições legais, 
torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 2/2014, nos itens a seguir descritos, mantendo 
inalterados os demais itens do edital. 
 
 
Item 3.5.2. 
Onde se lê: Fichas de pontuação preenchidas pelo candidato (modelo padrão disponível no Anexo E, 
Anexo F, Anexo G deste Edital e na página eletrônica www.transportes.unb.br). 
 
Leia-se: Fichas de pontuação preenchidas pelo candidato (modelo padrão disponível no Anexo F, Anexo 
G e Anexo H deste Edital e na página eletrônica www.transportes.unb.br). 
 
 
Item 3.5.5  
Onde se lê: Currículo Lattes, em versão impressa e atualizada (disponível para preenchimento no 
endereço http://lattes.cnpq.br) para as atividades realizadas nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhado 
de comprovantes da produção intelectual listada no currículo durante o período mencionado e também 
estágios realizados, participação em projetos de iniciação científica (Pibic), participações em seminários, 
congressos, workshops, participação em projetos de pesquisa ou coordenação/supervisão/gerência de 
projetos de pesquisa, cursos de idiomas e/ou informática realizados, entre outros, que comprovem o 
envolvimento do candidato nessas atividades. A apresentação dos comprovantes solicitados deverá 
seguir a ordem detalhada nos Anexos F e G e os comprovantes devem estar numerados de acordo com 
a numeração que o candidato usar nos referidos anexos. 
 
Leia-se: Currículo Lattes, em versão impressa e atualizada (disponível para preenchimento no endereço 
http://lattes.cnpq.br) para as atividades realizadas nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhado de 
comprovantes da produção intelectual listada no currículo durante o período mencionado e também 
estágios realizados, participação em projetos de iniciação científica (Pibic), participações em seminários, 
congressos, workshops, participação em projetos de pesquisa ou coordenação/supervisão/gerência de 
projetos de pesquisa, cursos de idiomas e/ou informática realizados, entre outros, que comprovem o 
envolvimento do candidato nessas atividades. A apresentação dos comprovantes solicitados deverá 
seguir a ordem detalhada nos Anexos G, H e L e os comprovantes devem estar numerados de acordo 
com a numeração que o candidato usar nos referidos anexos. 
 
 
Item 3.6.5  
Onde se lê: Currículo Lattes(disponível para preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br), ou similar, 
em versão impressa e atualizada para as atividades realizadas nos últimos 05 (cinco) anos, 
acompanhado de comprovantes da produção intelectual listada no currículo durante o período 
mencionado e também estágios realizados, participação em projetos de iniciação científica, participações 
em seminários, congressos, workshops, participação em projetos de pesquisa ou 
coordenação/supervisão/gerência de projetos de pesquisa, cursos de idiomas e/ou informática 
realizados, entre outros, que comprovem o envolvimento do candidato nessas atividades. A 
apresentação dos comprovantes solicitados deverá seguir a ordem detalhada nos Anexos G e H e os 
comprovantes devem estar numerados de acordo com a numeração que o candidato usar nos referidos 
anexos. 
  
Leia-se: Currículo Lattes(disponível para preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br), ou similar, em 
versão impressa e atualizada para as atividades realizadas nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhado 
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de comprovantes da produção intelectual listada no currículo durante o período mencionado e também 
estágios realizados, participação em projetos de iniciação científica, participações em seminários, 
congressos, workshops, participação em projetos de pesquisa ou coordenação/supervisão/gerência de 
projetos de pesquisa, cursos de idiomas e/ou informática realizados, entre outros, que comprovem o 
envolvimento do candidato nessas atividades. A apresentação dos comprovantes solicitados deverá 
seguir a ordem detalhada nos Anexos G, H e L os comprovantes devem estar numerados de acordo com 
a numeração que o candidato usar nos referidos anexos. 
 
 
Item 5.2.3.1.2. 
Onde se lê: Avaliação do Currículo (AC):  
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada na produção científica dos candidatos nos últimos 05 (cinco) anos. No Anexo G deste 
Edital consta a tabela com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção 
para somatório dos pontos. A Avaliação do Currículo (AC) será:  

 
AC = 0,25 x NPC + 0,75 x NEP 

 
Leia-se: Avaliação do Currículo (AC): 
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada na Produção Cientifica (NPC - Peso 0,25) dos últimos 05 (cinco) anos e na experiência 
profissional (NEP - Peso 0,75) dos candidatos. Nos Anexos G e L deste Edital constam as tabelas com 
os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção para somatório dos pontos. 
A Avaliação do Currículo (AC) será: 

 
AC = 0,25 x NPC + 0,75 x NEP 

 
 
Item 5.2.3.1.3.  
Onde se lê: Avaliação do Perfil do Candidato (APC): 
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada nas características das atividades desenvolvidas (NCAD) nos últimos 05 (cinco) anos. No 
Anexo H deste Edital consta a tabela com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela 
Comissão de Seleção para somatório dos pontos. A Avaliação do Perfil do Candidato (APC) será: 
 

APC=0,3 NCI + 0,4 NCAD + 0,3 NDC 
 

 
Leia-se: Avaliação do Perfil do Candidato (APC):  
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada nas características das atividades desenvolvidas (NCAD - Peso 0,6) nos últimos 05 
(cinco) anos e na dedicação do curso (NDC - Peso 0,4). Nos Anexos H e L deste Edital constam as 
tabelas com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção para somatório 
dos pontos. A Avaliação do Perfil do Candidato (APC) será: 
 

APC=0,6 x NCAD + 0,4 x NDC 
 
 
Item 5.3.2.1.2. 
Onde se lê: Avaliação do Currículo (AC):  
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada na produção científica dos candidatos nos últimos 05 (cinco) anos. No Anexo G deste 
Edital consta a tabela com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção 
para somatório dos pontos. A Avaliação do Currículo (AC) será:  

 
AC = 0,25 x NPC + 0,75 x NEP 

 
Leia-se: Avaliação do Currículo (AC): 
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada na Produção Cientifica (NPC - Peso 0,25) dos últimos 05 (cinco) anos e na experiência 
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profissional (NEP - Peso 0,75) dos candidatos. Nos Anexos G e L deste Edital constam as tabelas com 
os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção para somatório dos pontos. 
A Avaliação do Currículo (AC) será: 

 
AC = 0,25 x NPC + 0,75 x NEP 

 
 
Item 5.3.2.1.3. 
Onde se lê: Avaliação do Perfil do Candidato (APC): 
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada nas características das atividades desenvolvidas (NCAD) nos últimos 05 (cinco) anos. No 
Anexo H deste Edital consta a tabela com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela 
Comissão de Seleção para somatório dos pontos. A Avaliação do Perfil do Candidato (APC) será: 
 

APC=0,3 NCI + 0,4 NCAD + 0,3 NDC 
 

 
Leia-se: Avaliação do Perfil do Candidato (APC):  
Esta avaliação é classificatória. A avaliação a ser realizada pela Comissão de Seleção será 
fundamentada nas características das atividades desenvolvidas (NCAD - Peso 0,6) nos últimos 05 
(cinco) anos e na dedicação do curso (NDC - Peso 0,4). Nos Anexos H e L deste Edital constam as 
tabelas com os critérios para a avaliação a qual será utilizada pela Comissão de Seleção para somatório 
dos pontos. A Avaliação do Perfil do Candidato (APC) será: 
 

APC=0,6 x NCAD + 0,4 x NDC 
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Realizar a inclusão do Anexo L (a seguir) no edital. 

 
 

ANEXO L 
 
 

TABELAS DE AVALIAÇÃO - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DEDICAÇÃO AO CURSO 
 
 
 

Experiência profissional comprovada em Transportes nos últimos 05 anos  
(incluindo bolsa de pesquisa e/ou estágio) - NEP 

 
 

Experiência Pontuação Número do Comprovante 

Nenhuma 0,0  

Menos de 1 semestre 3,0  

De 1 semestre a 2 anos 4,0  

Mais de 2 anos  5,0  

 
 

 
Experiência profissional comprovada em outras áreas nos últimos 05 anos  

(incluindo bolsa de pesquisa e/ou estágio)  
 
 

Experiência Pontuação Número do Comprovante 

Nenhuma 0,0  

Menos de 1 semestre 0,5  

De 1 semestre a 2 anos 1,5  

Mais de 2 anos  2,5  

 
 
 

Dedicação ao Curso – NDC 

 
 

Itens avaliados Pontuação 

Dedicação Exclusiva – tempo integral* 7,00 

Dedicação Parcial  3,00 

 
 
 
 
 
Brasília, DF, 21 de outubro de 2014 
 
 
 
Prof. Paulo Cesar Marques da Silva 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Transportes 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Faculdade de Tecnologia 
Universidade de Brasília 

 


