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CONCURSO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR 
TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS DE PROFESSOR ASSISTENTE 

(BAREMA) 
 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS (pontuação máxima: 40 pontos) PONTUAÇÃO OBTIDO TOTAL 
 Livre Docência 20   

 Doutorado na área jurídica 15   

 Doutorado na área extra-jurídica 5   

 Mestrado na área jurídica 10   

 Mestrado excedente da área jurídica 3   

 Especialização, com 360h, no mínimo 3   

 Aperfeiçoamento ou outro nível equivalente, com 120h, no mínimo 2   

 Monitoria e bolsas oficiais de iniciação científica 1   

 Graduação excedente, em área afim, área III / UFBA 3   

 Graduação em área não afim 2   

 Participação em cursos em que tenha havido verificação formal de aprendizagem e de 
freqüência (mínimo 60h / curso e, no máximo, 3 cursos)  

 
0,5 

  

 Bolsas de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de recursos 
humanos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural de alto nível 

 
2 

  

     

2. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (pontuação máxima: 20 pontos) PONTUAÇÃO OBTIDO TOTAL 
 Livro publicado em editora com conselho editorial, na área do concurso (autoria) 5   

 Livro publicado em editora com conselho editorial, na área do concurso (co-autoria) 2,5   

 Livro publicado em editora com conselho editorial, em área correlata (autoria) 2,5   

 Livro publicado em editora com conselho editorial, em área correlata (co-autoria) 1,5   

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, na área do concurso, desde 
que não exceda à pontuação de um livro por inteiro, no máximo 5 (cinco) 

 
1 

  

 Capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial, em área correlata, desde que 
não exceda à pontuação de um livro por inteiro, no máximo 5 (cinco) 

 
0,5 

  

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, na área do concurso, no 
máximo 5 (cinco) 

 
1 

  

 Publicação em periódicos especializados com conselho editorial, em área correlata, no 
máximo 5 (cinco) 

 
0,5 

  

 Trabalhos escritos apresentados em reuniões científicas e/ou em congressos internacionais 
e nacionais, com publicação em anais 

 
1 

  

 Organização ou coordenação individual de livro publicado em editora com conselho editorial 
ou publicado em meio controlado equivalente 

 
1 

  

 Organização coletiva de livro publicado em editora com conselho editorial 0,5   

 Resumo publicado de trabalho apresentado em evento técnico-científico (congressos, 
seminários, jornadas) internacionais e nacionais 

 
0,75 

  

 Tradução de livro (autoria), publicada por editora com conselho editorial 2   

 Tradução de livro (co-autoria), publicada por editora com conselho editorial 1   

 Tradução de artigo publicado por editora com conselho editorial 0,5   
     

3. TÍTULOS DIDÁTICOS (pontuação máxima: 20 pontos) PONTUAÇÃO OBTIDO TOTAL 
 Atividade de ensino superior na área jurídica (por semestre), até 5 (cinco) semestres 1,25   

 Atividade de ensino superior em outra área (por semestre) , até 5 (cinco) semestres 0,75   

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (tese de doutorado), por orientação, no 
máximo 5 (cinco) 

 
1 

  

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (dissertação de mestrado), por orientação, 
no máximo 5 (cinco) 

 
0,75 

  

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (monografia de especialização), por 
orientação, no máximo 5 (cinco) 

 
0,25 

  

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (monografia de graduação) , por orientação, 
no máximo 5 (cinco) 

 
0,20 

  

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (tirocínio docente ou monitoria) , por 
orientação, no máximo 5 (cinco) 

 
0,5 

  

 Orientação concluída de trabalhos acadêmicos (bolsista de atividade de pesquisa ou 
extensão) , por orientação, no máximo 5 (cinco) 

 
0,5 

  



 

 
 
4. TÍTULOS ADMINISTRATIVOS (Universidade/Faculdade) - (pontuação máxima: 10 pontos) PONTUAÇÃO OBTIDO TOTAL 
 Atividades de direção (reitor), por ano 5   

 Atividades de direção (vice-reitor), por ano 2   

 Atividades de direção (diretor), por ano 3   

 Atividades de chefia e coordenação, com investidura formal em cargo ou função, por ano, no 
máximo 2 (dois) anos 

 
2 

  

 Atividades de assessoramento ou assistência, com investidura formal em cargo ou função, 
por ano, no máximo 2 (dois) anos 

 
1 

  

     

5. TÍTULOS PROFISSIONAIS (pontuação máxima: 10 pontos) PONTUAÇÃO OBTIDO TOTAL 
 Direção de órgãos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionada à área de atuação 

(por ano), até 6 (seis) pontos 
 
3 

  

 Membro efetivo de órgãos acadêmicos e científicos, relacionados à área de atuação, até 6 
(seis) pontos 

 
2 

  

 Efetivo exercício de atividades profissionais privativas de bacharel em direito (por ano). O 
exercício da advocacia deverá ser comprovado através de petições, certidões ou outros 
meios, com atualidade, até 5 (cinco) pontos 

 
 
1 

  

     
 TOTAL: 100 100 100 
 

Nota da Prova de títulos  = total dos pontos  
          10 

 
OBS.: Os períodos que permitem a aferição de pontos deverão ser completos, por ano ou semestre, não cabendo o 
aproveitamento de fração desses períodos. 
 

 
Barema aprovado pela Congregação da Faculdade de Direito da UFBA, em sessão de 02/02/2011. 


