
 

ANEXO 1 

Orientações para preenchimento do Formulário de Inscrição 

O Formulário de inscrição para concorrer a concessão de bolsas de mestrado/doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito 
Santo encontra-se no link: https://forms.gle/EUPeWhiXjiMByz8b7 

Para facilitar o preenchimento, é importante que todos os dados e documentos estejam à mão no 
ato do preenchimento do formulário. 

Os dados solicitados no formulário são: 

1 – Dados do Candidato:  

Nome Completo:  

Matrícula no Educimat:  

Área de concentração: (    )  Educação em Ciências e Tecnologias             (    ) Educação Matemática 

Nome (s) do Orientador (es):  

Data de Nascimento:  

E-mail:  

Telefone/Celular: 

2 - Dados do Processo Seletivo: item I dos parágrafos primeiro e segundo, item 7 

Avaliação de Conhecimentos – ETAPA 2 – Avaliação do Projeto – 
NE2 

Nota (máximo de 100 pontos) 

Nota  

As notas podem ser encontradas em: 

• Mestrado – turma 2022: 

https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Documentos/Editais/2022/Mestrado/Resultado
Final_Mestrado_2.pdf 

• Doutorado – turma 2021: 



 

https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Resultado_Final_apos_recursos.pdf 

• Doutorado – turma 2022: 

https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Documentos/Editais/2022/Doutorado/Resultad
oFinal_Doutorado.pdf 

3 – Dados de Renda:  

Renda Familiar Total - : 

Número de membros da família - : 

Renda Familiar per capita-  = : 

4 – Dados do curso 

Curso: (    )  Mestrado                 (    )  Doutorado 

5 – Dados de produção científica (somente para doutorado) 

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA  

Descrição Pontuação por trabalho 
Número de trabalhos 

publicados nos últimos 
5 anos (2016-2022) 

Publicação de Artigo Completo (acima 
de 5 páginas) em Anais de evento 
científico da área de Ensino/Educação 

6 pontos por trabalho 
 

Publicação de Artigo em Periódico do 
Qualis Capes [2013 – 2016], da área de 
Ensino.  

A1-A2 = 15 pts por artigo  
B1-B2 = 10 pts por artigo  

B3-B5 = 5 pts por artigo  
C = 3 pts por artigo  

Livro ou capítulo de livro com ISBN 10 pontos por livro/capítulo  

6 – Documentos a serem anexados 

I. Currículo Lattes do aluno em formato PDF. 
II. Declaração de renda familiar per capita em formato PDF (Anexo 2) 

III. Produção científica: artigos, capítulos e livros publicados em um único arquivo no formato 
PDF (tamanho máximo de 10GB) 

 


