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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO I 

 
 
 

BAREMA PARA JULGAMENTO DOS TÍTULOS 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

Candidato (a):  

 

Total de pontos:      

 
 

1. Títulos Acadêmicos – pontuação máxima: 3,0 pontos 

 
              
              DISCRIMINAÇÃO  

PONTUAÇÃO TOTAL DE PONTOS 

Por 
unidade 

Obtido  

Doutorado em Educação e/ou áreas afins 2,00   

Doutorado em outra área   0,50   

Mestrado em Educação e/ou áreas afins 1,50   

Mestrado em Educação e/ou áreas afins 0,25   

Especialização em Educação e/ou áreas afins 0,50   

Especialização em outra área (considerar apenas 
uma) 

0,10   

 

 
Aceitos: __________________________ 

 

Excedentes: _______________________ 
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2. Atividades Profissionalizantes: pontuação máxima 2,0 pontos 

 
DISCRIMINAÇÃO 

Nº. DE PONTOS TOTAL DE PONTOS 

Por 
 unidade 

Obtido  

Estágio de graduação em Educação (mais de 120 
horas por semestre) 
 

0,20   

Monitoria Institucional em Educação (por ano) 0,15   

Iniciação Científica em Educação (por ano) 0,25   

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO: 

na área da Educação e/ou áreas afins 0,30   

APROVAÇÃO EM SELEÇÃO PÚBLICA: 

na área da Educação e/ou áreas afins 0,20   

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

Participação em cursos na área do concurso de com 
carga horária superior a 60 horas (por curso) 
 

0,20   

Participação em cursos na área do concurso com 
carga horária entre 30 a 60 horas 
 

0,10   

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
encontros na área do concurso (internacionais ou 
nacionais por unidade) 
 

0,05   

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
encontros na área do concurso (regionais ou locais 
por unidade) 
 

0,02   

TOTAL PARCIAL:    

 
 

Aceitos: __________________________ 

 

Excedentes: _______________________ 
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3 Atividades Profissionais e Administrativas nos últimos cinco anos: pontuação máxima 
2,5 pontos  

 
DISCRIMINAÇÃO 

Nº. DE PONTOS TOTAL DE PONTOS 

Valor 
unitário 

Obtido  

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

Em Educação e/ou áreas afins independente de carga 
horária (cada semestre) 

0,50   

Em área correlata independente de carga horária 
(cada semestre) 

0,25    

ORIENTAÇÃO:  

Tese de doutorado (por orientação) 0,50   

Dissertação de mestrado (por orientação) 0,30   

Monografia “lato sensu” (até 10) 0,20   

Monografia final do curso de graduação (até 10) 0,10   

Iniciação científica ou monitoria institucional 0,10   

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Bolsa de produtividade para desenvolvimento de 
atividades de pesquisa na interface da Psicologia com  
a Educação 

0,50   

Coordenação de grupo de pesquisa cadastrado no 
CNPQ (por grupo) 

0,30   

Participação em grupo de Pesquisa cadastrado no 
CNPQ (por grupo) 

0,20   

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Coordenação de ação de extensão, com carga horária 
igual ou superior a 40 horas. 
 

0,30   

Docência/colaboração em ação de extensão, igual ou 
superior a 20 horas 
 

0,15   

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS: 

Participação em banca examinadora de concurso 
público para docente de Ensino Superior (por banca) 
 

0,50   

Participação em banca examinadora de seleção 
pública para docente de Ensino Superior 

0,25   

Participação em banca examinadora de defesa de 
tese, quando não orientador (por banca)  
 

   0,30   

Participação em banca examinadora de defesa de 
dissertação, quando não orientador (por banca) 
 

  0,20   

Participação em banca examinadora de TCC, quando 
não orientador (no máximo 10)  

 

   0,10    
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CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: 

Reitor ou Vice-Reitor (por biênio) 0,50   

Pró-reitor ou equivalente (por biênio) 0,40   

Diretor/Vice-Diretor de Centro, Instituto ou Faculdade 
(por biênio) 

0,30   

Coordenador/Vice-Coordenador de departamento ou 
de colegiado de curso (por biênio) 

0,20   

CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR: 

Direção ou vice-direção (por gestão) 0,40   

Coordenador pedagógico (por ano) 0,20   

CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL: 

Secretário ou Vice-secretário de Educação (por 
gestão) 

0,50   

Coordenador de seções pedagógicas de secretarias 
de educação (por gestão) 

0,40   

Membro da equipe de seções pedagógicas de 
secretarias de educação (por gestão) 

0,30   

 
TOTAL PARCIAL: 

   

 

 

Aceitos: __________________________ 

 

Excedentes: _______________________ 
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4. Produção acadêmica nos últimos cinco anos: pontuação máxima 2,5 pontos 

              
              DISCRIMINAÇÃO 

PONTUAÇÃO TOTAL DE PONTOS 

Por 
unidade 

Obtido  

Livro publicado em Educação e/ou áreas afins 
(autoria) 

1,00   

Livro publicado em outra áreas (autoria) 0,50   

Capítulo de livro em Educação e/ou áreas afins 
(autoria) 

0,25   

Capítulo de livro em outra área (autoria) 0,10   

Editor de periódicos e boletins institucionais 0,20   

Editor de Anais de eventos científicos 0,20   

Artigo em Educação e/ou áreas afins publicado em 
periódico indexado  

0,50 
 

  

Resenha em Educação e/ou áreas afins publicada 
em periódico indexado 

0,25   

Conferência ou palestra em Educação e/ou áreas 
afins em congresso, simpósio ou seminário 
(internacional/nacional), publicada na íntegra nos 
anais do evento. 

0,30   

Conferência ou palestra em Educação e/ou áreas 
afins em congresso, simpósio ou seminário (local ou 
regional), publicada na íntegra nos anais do evento. 

0,20   

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis em 
Educação e/ou áreas afins em evento 
internacional/nacional 

0,15   

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis em 
Educação e/ou áreas afins em evento local/regional 

0,10   

Comunicação em Educação e/ou áreas afins em 
evento internacional/nacional (texto completo 
publicado em anais) 

0,30   

Comunicação em Educação e/ou áreas afins em 
evento local/regional (texto completo publicado em 
anais) 

0,20   

Comunicação em Educação e/ou áreas afins em 
evento internacional/nacional (resumo publicado em 
anais) 

0,15   

Comunicação em Educação e/ou áreas afins em 
evento local/regional (resumo publicado em anais) 

0,10   

Revisor científico em periódico: 
- Internacional ............................................................. 
- Nacional ................................................................... 

 
0,30 
0,20 

  

Revisor científico em congresso: 
- Internacional ............................................................. 
- Nacional .................................................................... 

 
0,30 
0,20 
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 Participação em comissão de organização de eventos 
científicos internacionais/nacionais (congressos, 
seminários, simpósitos, etc) 

0,20 
 

  

Participação em comissão de organização de eventos 
científicos locais/regionais (congressos, seminários, 
simpósitos, etc) 

0,10   

 

 

Aceitos: __________________________ 

 

Excedentes: _______________________ 


