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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
 

Institui normas complementares, no âmbito do ICI/UFBA, 

para os concursos públicos de ingresso à carreira docente 

na classe de professor titular. 

 
 

 A Congregação do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da 
Bahia (ICI/UFBA), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na 
Resolução nº 11/2010 do Conselho Universitário da UFBA, resolve: 
 
 
Art. 1º – Na data, local e horário do primeiro dia do concurso, antecipadamente comunicados 
aos candidatos e candidatas cuja inscrição tiver sido homologada, a Presidência da 
Congregação ou seu substituto legal instalará a Comissão Julgadora, composta de acordo com 
os §1º e 2º do Art. 33 da Resolução nº 11/2010 do Conselho Universitário da UFBA, que 
procederá à coleta das assinaturas dos candidatos e candidatas presentes ao concurso. 
 
Parágrafo Único – Concluída a etapa estabelecida no Art. 1º desta Resolução, os candidatos e 
candidatas ausentes estarão automaticamente eliminados do concurso. 
 
Art. 2º – Compete à Comissão Julgadora redigir a ata de instalação do concurso, incluindo o 
registro das seguintes informações: 
 
I – Nomes dos membros da Congregação do ICI/UFBA presentes à abertura do concurso; 
II – Nomes dos candidatos e candidatas presentes e também daqueles eliminados do concurso 
por estarem ausentes no momento da abertura do concurso; 
III – Programa do concurso, envolvendo todas as etapas do processo seletivo, as datas e os 
horários previstos para realização das provas pelos diferentes candidatos e candidatas; 
IV – Nomes e espaços para assinatura de todos os candidatos e candidatas presentes, membros 
da Comissão Julgadora e do Presidente da Congregação ou seu substituto legal. 
 
Art. 3º – O programa e as etapas do concurso, incluindo as datas e os horários previstos para a 
realização dos exames de cada um dos candidatos e candidatas presentes, deverão ser 
definidos pela Comissão Julgadora segundo as diretrizes do Art. 12, com seu parágrafo único, 
da Resolução nº 11/2010 do Conselho Universitário da UFBA e de acordo com o Edital do 
concurso, envolvendo: 
 
I – Defesa do Memorial, com peso quatro e de caráter classificatório; 
II – Conferência, com peso quatro e de caráter classificatório; 
III – Prova de títulos, com peso dois e de caráter classificatório. 
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Parágrafo Único – Cabe à Presidência da Congregação ou seu substituto legal encaminhar as 
normas e o programa do concurso para publicação nas páginas eletrônicas da UFBA, bem 
como mandar afixar cópias impressas nos murais do prédio onde será realizado o concurso. 
 
Art. 4º – Conforme o que determina o Art. 26, e seu § 1º, da Resolução nº 11/2010 do 
Conselho Universitário da UFBA, a defesa do Memorial terá duração de até 5 (cinco) horas, 
durante as quais cada candidato e candidata disporá do prazo máximo de 60 (sessenta) 
minutos para a apresentação de seu Memorial; os membros da Comissão Julgadora disporão, 
cada um, de até 20 (vinte) minutos para seus questionamentos, sendo garantido aos candidatos 
e candidatas tempo equivalente para as suas respostas. 
 
Parágrafo Único – A defesa do Memorial de cada candidato e candidata deverá ser gravada 
em áudio ou em áudio e vídeo, para efeito de registro. 
 
Art. 5º – No julgamento do Memorial de cada candidato e candidata e de sua apresentação, a 
Comissão Julgadora seguirá os critérios estabelecidos nos incisos I a V do Art. 27 da 
Resolução nº 11/2010 do Conselho Universitário da UFBA, aplicados segundo o Barema de 
Avaliação do Memorial, constante do Anexo I desta Resolução, elaborado pela Congregação 
do Instituto de Ciência da Informação da UFBA. 
 
Art. 6º – Conforme o que determinam os §1º e 2º do Art. 30 da Resolução nº 11/2010 do 
Conselho Universitário da UFBA, cada candidato e candidata disporá do prazo máximo de 90 
(noventa) minutos para realizar sua Conferência e os membros da Comissão Julgadora 
disporão, cada um, de até 20 (vinte) minutos para seus questionamentos, sendo garantido aos 
candidatos e candidatas tempo equivalente para suas respostas. 
 
Parágrafo Único – A Conferência de cada candidato e candidata deverá ser gravada em áudio 
ou em áudio e vídeo, para efeito de registro. 
 
Art. 7º – No julgamento da Conferência de cada candidato e candidata, a Comissão Julgadora 
seguirá os critérios definidos no Art. 30 da Resolução nº 11/2010 do Conselho Universitário 
da UFBA, aplicados segundo o Barema de Avaliação da Conferência, constante do Anexo II 
desta Resolução, elaborado pela Congregação do Instituto de Ciência da Informação da 
UFBA. 
 
Art. 8º – Conforme o que determina o Art. 18 da Resolução nº 11/2010 do Conselho 
Universitário da UFBA, a prova de títulos será realizada com base no Curriculum Vitae 
submetido por cada candidato e candidata no momento da inscrição no concurso. 
 
§ 1º – Para a aferição de pontos na prova de títulos serão considerados apenas os títulos que 
estiverem acompanhados de comprovação por meio de documentos impressos. 
 
§ 2º – A apresentação dos documentos comprobatórios dos títulos registrados no Curriculum 

Vitae dos candidatos e candidatas ou a atualização desses documentos comprobatórios  
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poderão ser realizadas em data posterior à homologação das inscrições e até o último dia útil 
anterior ao início das provas do concurso. 
 
§ 3º – Em nenhuma hipótese será permitido aos candidatos e candidatas retirar documentos 
que tiverem sido submetidos ao concurso. 
 
Art. 9º – No julgamento dos títulos de cada candidato e candidata, a Comissão Julgadora 
seguirá os critérios estabelecidos nos artigos 19 a 24, incluindo seus parágrafos, da Resolução 
nº 11/2010 do Conselho Universitário da UFBA, aplicados segundo o Barema de Avaliação 
dos Títulos, constante do Anexo III desta Resolução, elaborado pela Congregação do Instituto 
de Ciência da Informação da UFBA. 
 
Parágrafo Único – O Barema mencionado no Art. 9 desta Resolução estará disponível para 
conhecimento dos candidatos e candidatas na respectiva Unidade e também no endereço 
eletrônico da UFBA concomitantemente à divulgação das inscrições homologadas. 
 
Art. 10 – Cabe a cada candidato e candidata o preenchimento do Barema constante do Anexo 
III desta Resolução de acordo com seu próprio Curriculum Vitae; o Barema preenchido 
deverá ser entregue em 6 (seis) vias idênticas, sem rasuras, em suporte papel, todas assinadas 
pelo candidato ou candidata, após a homologação das inscrições e até o último dia útil 
anterior ao início das provas do concurso; uma das vias será devolvida aos candidatos e 
candidatas com a comprovação de recebimento. 
 
§ 1º – No preenchimento do Barema de Avaliação de Títulos mencionado no Art. 9 desta 
Resolução, com exceção dos Títulos Acadêmicos, somente deverão ser computados os títulos 
obtidos nos 5 (cinco) anos civis anteriores à realização do concurso. 
 
§ 2º – A avaliação proposta pelos candidatos e candidatas quando do preenchimento do 
Barema constante do Anexo III desta Resolução será meramente informativa. Cabe 
exclusivamente à Comissão Julgadora validar ou não a pontuação de cada tópico ou categoria 
do Barema preenchido pelos candidatos e candidatas. 
 
§ 3º – A Comissão Julgadora não se responsabiliza por informações ilegíveis, registros 
desbotados, anotações equivocadas ou por qualquer tipo de vício ou distorção, incluindo 
informações fraudadas pelo candidato ou candidata; em caso da constatação de fraude, em 
qualquer tipo de título ou em documento comprobatório, a Comissão Julgadora consultará a 
Procuradoria Federal junto à UFBA antes da divulgação dos resultados, inclusive quanto às 
penalidades cabíveis. 
 
Art. 11 – Após a homologação das inscrições e até o último dia útil anterior ao início das 
provas do concurso os candidatos e candidatas poderão submeter ou complementar, conforme 
seu interesse, os documentos comprobatórios do Curriculum Vitae. 
 
§ 1º – Recomenda-se que os documentos que comprovam o Curriculum Vitae estejam  
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ordenados na mesma sequência que se observa no Barema constante do Anexo III desta 
Resolução; se a presente recomendação for adotada, os candidatos e candidatas poderão 
entregar, junto com as seis vias do Barema preenchido, cópias de documentos já entregues 
quando da inscrição, juntamente com novos comprovantes obtidos após a inscrição. 
 
§ 2º – Em nenhuma hipótese será permitido aos candidatos e candidatas retirar documentos 
que foram submetidos no momento da inscrição no concurso. 
 
Art. 12 – Cabe à Congregação do Instituto de Ciência da Informação o planejamento, a 
organização administrativa e a direta supervisão do concurso. 
 
Parágrafo Único – É da responsabilidade da Congregação do Instituto de Ciência da 
Informação adotar, com antecedência, as providências necessárias às gravações em áudio ou 
em áudio e vídeo das provas do concurso em que haja apresentação de candidato ou 
candidata. 
 
Art. 13 – Cabe à Comissão Julgadora a observação e o cumprimento dos prazos estipulados 
para a duração das provas, estabelecidos nos artigos 4º e 6º desta Resolução. 
 
Art. 14 – Conforme o que determinam o Art. 36 e o inciso III do Art. 37 da Resolução nº 
11/2010 do Conselho Universitário da UFBA, a nota final atribuída por cada membro da 
Comissão Julgadora a cada candidato e candidata será o resultado da média ponderada das 
notas atribuídas pelo mesmo examinador aos candidatos e candidatas em cada uma das 
provas, considerados os pesos previstos no Art. 12 da mesma Resolução 11/2010. No anexo 
IV da presente Resolução encontra-se a Planilha de Cálculo do Resultado Final, que orienta a 
apuração das notas para habilitação e classificação dos candidatos e candidatas. 
 
Parágrafo Único – Todos os cálculos realizados para obter a nota final de cada candidato e 
candidata serão considerados até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais casas. 
 
Art. 15 – A Comissão Julgadora será responsável pela elaboração de relatório final contendo 
as distintas avaliações e pareceres de cada membro sobre cada candidato e candidata, 
descrevendo brevemente os fatos e condições do concurso e justificando as indicações. 
 
Art. 16 – O relatório final da Comissão Julgadora será submetido à Congregação para 
aprovação. 
 
Art. 17 – Após a apuração dos resultados e a conclusão do concurso pela Comissão Julgadora, 
a Presidência da Congregação ou seu substituto legal encerrarão a sessão, dando por findo o 
processo seletivo. 
 
Art. 18 – Após a divulgação dos resultados finais do concurso caberá aos membros da 
Comissão Julgadora, com o apoio da Congregação do Instituto de Ciência da Informação, a 
revisão de toda a documentação concernente ao concurso, incluindo: 
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I – ata de instalação, com o programa do concurso; 
II – quadro geral com conceitos dos candidatos e candidatas em todas as provas, assinado por 
todos os membros da Comissão; 
III – pareceres de cada membro da Comissão Julgadora para cada candidato e candidata nas 
diferentes etapas do concurso: Defesa do Memorial; Conferência; Prova de títulos; 
IV – baremas preenchidos dos candidatos e candidatas; 
V – cópias dos documentos que comprovam o Curriculum Vitae dos candidatos e candidatas; 
VI – ata de encerramento, contendo a ordem de classificação dos candidatos e candidatas 
aprovadas. 
 
Art. 19 – Os casos omissos serão decididos pela Congregação do Instituto de Ciência da 
Informação. 
 
Art. 20 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pela Congregação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Sala da Congregação, Instituto de Ciência da Informação, 20 de dezembro de 2011. 
 
Nidia Maria Lienert Lubisco 
Vice-Diretora do Instituto de Ciência da Informação 
Presidente da Congregação em Exercício 
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Anexo I 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL 
 
 

DEFESA DO MEMORIAL NOTAS 

Apresentação Oral (0 a 3 pontos)  

Apresentação Escrita (0 a 3 pontos)  

Descrição e análise, em perspectiva histórica, da formação e da produção 
acadêmicas e das atividades didáticas e administrativas na área do concurso 

 

Descrição de outras atividades relacionadas ao tema do concurso  

Perspectivas de trabalho acadêmico e prováveis contribuições do (a) candidato (a)  

Conteúdo (0 a 4 pontos)  

Relevância da vida acadêmica do (a) candidato (a) e sua dedicação à mesma  

Coerência da trajetória percorrida pelo (a) candidato (a) na sua vida acadêmica  

Domínio e atualização do (a) candidato (a) quanto ao tema do concurso  

Capacidade de liderança e de contribuição para o desenvolvimento da instituição  

NOTA FINAL DA DEFESA DE MEMORIAL  
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Anexo II 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
 
 

AVALIAÇÃO DA CONFERÊNCIA NOTAS 

DOMÍNIO DO ASSUNTO (0 a 4 pontos) 

Profundidade 

Conhece e compreende os conceitos e princípios associados ao tema tratado  

Explica e desenvolve com propriedade esses conceitos e princípios  

Demonstra habilidades de análise e síntese  

Vinculação com a área do conhecimento 

Relaciona o tema da Conferência com o tema do concurso e com a instituição  

Atualização 

Situa o conteúdo no universo do conhecimento atual  

Utiliza de maneira correta a terminologia científica  

Cita bibliografia adequada e atualizada ao tema abordado  

CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO (0 a 3 pontos) 

Inicia a reflexão a partir de uma tese ou conceito  

Desenvolve o tema com base em fundamentos teóricos e/ou teórico-práticos  

Apresenta argumentos convergentes e divergentes  

Propicia a reflexão e o desenvolvimento de conclusões  

Correção e clareza na comunicação oral  

ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E PLANEJAMENTO (0 a 2 pontos) 

Expõe antecipadamente o plano da exposição  

O plano da exposição apresenta itens e sequência compatíveis com o tema  

Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano inicial  

APRESENTAÇÃO DA AULA (0 a 1 ponto) 

Utiliza recursos audiovisuais como meio auxiliar na abordagem do conteúdo  

Emprega recursos discursivos de modo a facilitar a compreensão do conteúdo  

NOTA FINAL DA CONFERÊNCIA  
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Anexo III 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
 
NOME DO (A) CANDIDATO (A) 

 

 
CANDIDATO (A) À CLASSE DOCENTE (conforme especificado no Edital) 

 

 
DEPARTAMENTO (conforme especificado no Edital) 

 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO (conforme especificado no Edital) 

 

 
 

Salvador, Bahia, ___ de _____________________ de 2012 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 

 
OBSERVAÇÕES: 
1. À exceção dos Títulos Acadêmicos, nos demais títulos só devem ser computados os 
documentos obtidos nos 5 (cinco) anos anteriores, a contar do ano de realização do concurso. 
2. A Comissão Julgadora não se responsabiliza por informações ilegíveis, registros 
desbotados, anotações equivocadas ou por qualquer tipo de vício ou distorção, incluindo 
informações fraudadas pelo candidato ou candidata; em caso da constatação de fraude, em 
qualquer tipo de título ou em documento comprobatório, a Comissão Julgadora consultará a 
Procuradoria Federal junto à UFBA antes da divulgação dos resultados, inclusive quanto às 
penalidades cabíveis. 
3. A avaliação proposta pelos candidatos e candidatas quando do preenchimento do Barema 
será meramente informativa. Cabe exclusivamente à Comissão Julgadora validar ou não a 
pontuação de cada candidato e candidata. 
4. Todas as folhas subsequentes devem ser assinadas pelo candidato ou candidata. 
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I. TÍTULOS ACADÊMICOS (máximo 40 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Bolsa PQ/DT (CNPq), nível 1, por vigência 
de 4 anos 

10 10 
  

Bolsa PQ/DT (CNPq), nível 2, por vigência 
de 3 anos 

6 12 
  

Bolsa para realização de estágio pós-
doutoral no exterior (CNPq, Capes, órgãos 
estaduais de fomento) ≥ 12 meses 

4 8 
  

Bolsa para realização de estágio pós-
doutoral no país (CNPq, Capes, órgãos 
estaduais de fomento) ≥ 12 meses 

3 6 
  

Doutorado + Mestrado na área¹ 10 10   

Doutorado na área¹ 5 5   

Doutorado em áreas afins² 4 4   

Bolsa para realização de curso de Doutorado 
no exterior (CNPq, Capes, órgãos estaduais 
de fomento) 

3 3 
  

Bolsa para realização de Doutorado 
Sanduíche (CNPq, Capes, órgãos estaduais 
de fomento) ≥ 12 meses 

2 2 
  

Bolsa para realização de curso de Doutorado 
no país (CNPq, Capes, órgãos estaduais de 
fomento) 

2 2 
  

Mestrado na área¹ 4 4   

Mestrado em áreas afins² 3 3   

Mestrado em outras áreas 1 1   

Bolsa para realização de curso de Mestrado 
(CNPq, Capes, órgãos estaduais de fomento) 
≥ 24 meses 

1 1 
  

Especialização (carga horária ≥ 360h) na 
área¹ e em áreas afins² 

1 1 
  

Especialização (carga horária ≥ 360h) em 
outras áreas 

0,5 0,5 
  

Subtotal Pontuação      
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I. TÍTULOS ACADÊMICOS (máximo 40 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Graduação em Biblioteconomia ou 
Arquivologia 

5 5 
  

Graduação em outras áreas 0,5 0,5   

Auxílio financeiro à pesquisa, obtido como 
pesquisador principal, em editais de agências 
de fomento estaduais, nacionais e 
estrangeiras 

8 16 

  

PONTUAÇÃO TOTAL     
* Para indicação do número do documento comprabotório correspondente. 
¹ Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 
² Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Comunicação, 
Educação, Engenharia de Sistemas, Filosofia ou Letras. 
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II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (máximo 80 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Livro técnico-científico (autoria única) na 
área¹, publicado por editora estrangeira 

10 30 
  

Livro técnico-científico (autoria única) na 
área¹, publicado por editora nacional 

9 27 
  

Livro técnico-científico (autoria única) em 
áreas afins², publicado por editora estrangeira 

8 24 
  

Livro técnico-científico (autoria única) em 
áreas afins², publicado por editora nacional 

7 21 
  

Organização de coletânea na área¹, publicada 
por editora estrangeira 

3 9 
  

Organização de coletânea na área¹, publicada 
por editora nacional 

2 6 
  

Organização de coletânea em áreas afins², 
publicada por editora estrangeira 

1 3 
  

Organização de coletânea em áreas afins², 
publicada por editora nacional 

0,5 1,5 
  

Capítulo sobre tema da área¹, em coletânea 
publicada por editora estrangeira 

5 25 
  

Capítulo sobre tema da área¹, em coletânea 
publicada por editora nacional 

4 20 
  

Capítulo sobre tema de áreas afins², em 
coletânea publicada por editora estrangeira 

3 15 
  

Capítulo sobre tema de áreas afins², em 
coletânea publicada por editora nacional 

2 10 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico estrangeiro da área¹ 
classificado como Qualis A1 ou A2 

5 25 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico nacional da área¹ 
classificado como Qualis A1 ou A2 

3 15 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico estrangeiro de áreas 
afins² classificado como Qualis A1 ou A2 

3 15 
  

Subtotal Pontuação     
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II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (máximo 80 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico nacional de áreas 
afins² classificado como Qualis A1 ou A2 

1,5 7,5 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico estrangeiro da área¹ 
classificado como Qualis B1 ou B2 

4 20 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico nacional da área¹ 
classificado como Qualis B1 ou B2 

2 10 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico estrangeiro de áreas 
afins² classificado como Qualis B1 ou B2 

2 10 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico nacional de áreas 
afins² classificado como Qualis B1 ou B2 

1 5 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico da área¹ 
classificado como Qualis B3, B4 ou B5 

1 5 
  

Artigo científico publicado como autor único 
ou co-autor em periódico de áreas afins² 
classificado como Qualis B3, B4 ou B5 

0,5 2,5 
  

Artigo completo, ≥ 4 páginas, publicado em 
Anais impresso ou eletrônico de evento 
internacional da área¹ 

2 10 
  

Artigo completo, ≥ 4 páginas, publicado em 
Anais impresso ou eletrônico de evento 
nacional da área¹ 

1,5 7,5 
  

Artigo completo, ≥ 4 páginas, publicado em 
Anais impresso ou eletrônico de evento 
internacional de áreas afins² 

1 5 
  

Artigo completo, ≥ 4 páginas, publicado em 
Anais impresso ou eletrônico de evento 
nacional de áreas afins² 

0,5 2,5 
  

Subtotal Pontuação     
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II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (máximo 80 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Livro didático-universitário (autoria única ou 
co-autoria) na área¹, publicado por editora 
nacional 

7 7 
  

Livro didático-universitário (autoria única ou 
co-autoria) em áreas afins², publicado por 
editora nacional 

6 6 
  

Tradução de livro estrangeiro na área¹ 5 10   

Tradução de livro estrangeiro em áreas afins² 4 8   

Coordenação de comissão organizadora de 
eventos internacionais na área¹ 

7 14 
  

Coordenação de comissão organizadora de 
eventos nacionais na área¹ 

6 12 
  

Coordenação de comissão organizadora de 
eventos internacionais em áreas afins² 

5 10 
  

Coordenação de comissão organizadora de 
eventos nacionais em áreas afins² 

4 8 
  

Coordenação de atividades permanentes de 
extensão na área¹, integradas à graduação, 
por 2 anos ou mais 

4 4 
  

Coordenação de atividades permanentes de 
extensão em áreas afins², integradas à 
graduação, por 2 anos ou mais 

3 3 
  

Softwares para sistemas de informação, sem 
registro de patente 

2,5 2,5 
  

Manutenção regular de blog ou página na 
web (postagens mensais), por ≥ 12 meses 

3 3 
  

PONTUAÇÃO TOTAL     

* Para indicação do número do documento comprabotório correspondente. 
¹ Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 
² Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Comunicação, 
Educação, Engenharia de Sistemas, Filosofia ou Letras. 
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III. TÍTULOS DIDÁTICOS (máximo 120 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Professor permanente em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes na área¹, por semestre 

5 25 
  

Professor permanente em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes em áreas afins², por semestre 

4 20 
  

Professor permanente em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes em outras áreas, por semestre 

2 10 
  

Professor colaborador em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes na área¹, por semestre 

3 15 
  

Professor colaborador em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes em áreas afins², por semestre 

2 10 
  

Professor colaborador em curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes em outras áreas, por semestre 

1 5 
  

Professor em curso de especialização (≥ 
360h) na área², por semestre 

2 6 
  

Professor em curso de especialização (≥ 
360h) em áreas afins², por semestre 

1 3 
  

Professor em curso de especialização (≥ 
360h) em outras áreas, por semestre 

0,5 1,5 
  

Professor em curso de graduação na área¹, 
por semestre 

3 15 
  

Professor em curso de graduação em áreas 
afins², por semestre 

2 10 
  

Professor em curso de graduação em outras 
áreas, por semestre 

1 5 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais da área¹ 
(realizados fora do país) 

3 9 
  

Subtotal Pontuação     
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III. TÍTULOS DIDÁTICOS (máximo 120 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais de áreas 
afins² (realizados fora do país) 

2 6 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais de outras 
áreas (realizados fora do país) 

1 3 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais da área¹ 
(realizados no Brasil) 

2 6 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais de áreas 
afins² (realizados no Brasil) 

1 3 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos internacionais de outras 
áreas (realizados no Brasil) 

0,5 1,5 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos nacionais da área¹ 

2 6 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos nacionais de áreas afins² 

1 3 
  

Minicursos, conferências ou palestras, a 
convite, em eventos nacionais de outras áreas 

0,5 1,5 
  

Coordenação a convite, de mesa redonda, 
em eventos internacionais 

1 2 
  

Coordenação a convite, de mesa redonda, 
em eventos nacionais 

0,5 1 
  

Coordenação de Colegiado de curso de pós-
graduação stricto sensu reconhecido pela 
Capes ≥ 12 meses, por mandato de 2 anos 

8 8 
  

Coordenação de Colegiado de curso de 
especialização (≥ 360h) em instituição 
acadêmica, por mandato 

5 5 
  

Coordenação de Colegiado de curso de 
graduação ≥ 12 meses, por mandato de 2 anos 

3 3 
  

Subtotal Pontuação     
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III. TÍTULOS DIDÁTICOS (máximo 120 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Orientação concluída de tese de doutorado 
na área¹ e em áreas afins², por aluno 

1,5 7,5 
  

Orientação concluída de tese de doutorado 
em outras áreas, por aluno 

1 5 
  

Orientação concluída de dissertação de 
mestrado na área¹ e em áreas afins², por aluno 

1 5 
  

Orientação concluída de dissertação de 
mestrado em outras áreas, por aluno 

0,5 2,5 
  

Orientação concluída de monografia de 
especialização na área¹ e em áreas afins², por 
aluno 

0,5 2,5 
  

Orientação concluída de monografia de 
especialização em outras áreas, por aluno 

0,25 1,25 
  

Orientação concluída de bolsista de iniciação 
científica na área² e em áreas afins², por aluno 

0,5 2,5 
  

Orientação concluída de bolsista de iniciação 
científica em outras áreas, por aluno 

0,25 1,25 
  

Participação como membro titular externo 
em defesa de tese de doutorado, por banca 

3 15 
  

Participação como membro titular externo 
em qualificação de doutorado, por banca 

2,5 12,5 
  

Participação como membro titular externo em 
defesa de dissertação de mestrado, por banca 

2 10 
  

Participação como membro titular externo 
em defesa de monografia de especialização, 
por banca 

1 5 
  

Participação como membro titular interno 
em defesa de tese de doutorado, por banca 

1,5 7,5 
  

Participação como membro titular interno 
em qualificação de doutorado, por banca 

1 5 
  

Participação como membro titular interno em 
defesa de dissertação de mestrado, por banca 

0,5 2,5 
  

Subtotal Pontuação     
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III. TÍTULOS DIDÁTICOS (máximo 120 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
p/ item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Participação como membro titular interno 
em defesa de monografia de especialização, 
por banca 

0,25 1,25 
  

Participação como membro titular externo 
em banca de concurso público, por banca 

2 6 
  

Participação como membro titular em 
comissão para avaliação de programas de 
pós-graduação stricto sensu, por comissão 

7 7 
  

Participação como membro titular em 
comissão para avaliação de propostas 
submetidas a agências de fomento estaduais 
e nacionais, por comissão 

6 12 

  

Participação como membro externo em 
comissão para avaliação de programas de 
iniciação científica, por comissão 

5 10 
  

Participação como membro titular em 
comissão para avaliação de cursos de 
graduação, por comissão 

4 8 
  

Participação em comissão para seleção de 
alunos regulares de cursos de pós-graduação 
stricto sensu, por comissão 

3 6 
  

Participação em bancas julgadoras de 
prêmios acadêmicos e científicos, por banca 

3 6 
  

Representante de área¹ na Capes ou CNPq, 
por mandato de 3 anos 

10 10 
  

Participação em Conselho Editorial de 
periódico científico, por periódico 

1 2 
  

Aprovação em concurso público para a 
carreira do magistério superior 

2 2 
  

Coordenação de Grupo de Pesquisa no CNPq 0,5 0,5   

PONTUAÇÃO TOTAL     
* Para indicação do número do documento comprabotório correspondente. 
¹ Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 
² Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Comunicação, 
Educação, Engenharia de Sistemas, Filosofia ou Letras. 
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IV. TÍTULOS ADMINISTRATIVOS (máximo 10 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
por item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Cargo de Reitor, de universidades públicas 
e privadas, por mandato de 4 anos 

10 10   

Cargo de Pró-Reitor, por mandato de 4 anos 8 8   

Cargo de Diretor de Unidade, por mandato 
de 4 anos 

6 6   

Cargo comissionado na Administração 
Central da universidade, por ano letivo 

2 6   

Chefia de Departamento, por mandato de 2 
anos 

3 3 
  

Presidente de Câmaras e Conselhos 
Superiores, por mandato de 2 anos 

5 5 
  

Membro dos Conselhos Superiores e da 
CPPD, por mandato de 2 anos 

3 3 
  

Membro de outros órgãos acadêmicos 
colegiados, por mandato 

1 2 
  

Comissões e coordenações especiais por 
portaria de âmbito institucional 

1 5 
  

Distinção científica outorgada por 
sociedade ou colégio de especialistas 

5 5 
  

PONTUAÇÃO TOTAL     
* Para indicação do número do documento comprabotório correspondente. 
¹ Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 
² Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Comunicação, 
Educação, Engenharia de Sistemas, Filosofia ou Letras. 
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V. TÍTULOS PROFISSIONAIS (máximo 10 pontos) 

 
Descrição 

Pontos 
por item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
candidato(a) 

Nº  
doc* 

Consultoria, com relatório técnico 2 6   

Aprovação em 1ª colocação em concurso 
público para funções profissionais, por 
concurso 

1,5 3 
  

Exercício profissional na área¹, por ano 2 2   

Exercício profissional em áreas afins², por 
ano 

1 1 
  

Exercício profissional em outras áreas, por 
ano 

0,5 0,5 
  

Distinção profissional outorgada por 
sociedade ou colégio de especialistas 

3 3 
  

Associação a entidades acadêmicas, 
científicas e profissionais, por instituição 

0,5 1,5 
  

Membro de diretoria de associação científica 
ou acadêmica, por mandato de 2 anos 

1,5 1,5 
  

Convite e exercício de cargos públicos 
comissionados, por ano 

2 4 
  

Participação em conselhos de órgãos 
governamentais, entidades científicas e 
culturais, por mandato 

0,5 1 
  

Participação na diretoria de órgãos de 
classe, por mandato 

0,5 0,5 
  

PONTUAÇÃO TOTAL     
* Para indicação do número do documento comprabotório correspondente. 
¹ Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 
² Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Comunicação, 
Educação, Engenharia de Sistemas, Filosofia ou Letras. 
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QUADRO DE PESOS DA PROVA DE TÍTULOS 

 

TÍTULOS PESOS 

I. Acadêmicos 3 

II. Científicos, Artísticos e Literários 3 

III. Didáticos 2 

IV. Administrativos 1 

V. Profissionais 1 

TOTAL 10 

 
 

FÓRMULAS DA PROVA DE TÍTULOS 
(A serem aplicadas no cálculo das notas parciais da prova de títulos) 

 
1. Nota A (títulos acadêmicos) 
A nota máxima (10) está para a pontuação máxima do item (40) assim como a nota do (a) 
candidato (a) (A) está para a pontuação obtida pelo (a) candidato (a) na categoria (α). 
Assim, 10 = A 
Assim, 40 = α 
 

2. Nota B (títulos científicos, artísticos e literários) 
A nota máxima (10) está para a pontuação máxima do item (80) assim como a nota do (a) 
candidato (a) (B) está para a pontuação obtida pelo (a) candidato (a) na categoria (β). 
Assim, 10 = B 
Assim, 80 = β 
 

3. Nota C (títulos didáticos) 
A nota máxima (10) está para a pontuação máxima do item (120) assim como a nota do (a) 
candidato (a) (C) está para a pontuação obtida pelo (a) candidato (a) na categoria (γ). 
Assim, 10 = C 
Assim,120= γ 
 

4. Nota D (títulos administrativos) 
A nota máxima (10) está para a pontuação máxima do item (10) assim como a nota do (a) 
candidato (a) (D) está para a pontuação obtida pelo (a) candidato (a) na categoria (δ). 
Assim, 10 = D 
Assim, 10 = δ 
 

5. Nota E (títulos profissionais) 
A nota máxima (10) está para a pontuação máxima do item (10) assim como a nota do (a) 
candidato (a) (E) está para a pontuação obtida pelo (a) candidato (a) na categoria (ε). 
Assim, 10 = E 
Assim, 10 = ε 
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CÁLCULO DA NOTA FINAL DA PROVA DE TÍTULOS 
 

CATEGORIAS PCC PMC 
Notas 

parciais 
(*) 

Nota 
Final 

I. Títulos Acadêmicos α 40 A = 

II. Títulos Científicos, Artísticos e Literários β 80 B = 

III. Títulos Didáticos γ 120 C = 

IV. Títulos Administrativos δ 10 D = 

V. Títulos Profissionais ε 10 E = 

 

[(A x peso 3)+ (B x peso 3) + (C x peso 2) + (D x peso 1) + (E x peso 1)] = Σtotal = 

NOTA FINAL DA PROVA DE TÍTULOS Σtotal/10  

 
Legenda 
PCC = Pontuação do (a) candidato (a) na categoria 
PMC = Pontuação máxima na categoria 
 
(*) Para calcular as notas parciais aplique a fórmula correspondente à categoria dos títulos 
sobre a pontuação obtida pelo (a) candidato (a). As cinco fórmulas estão localizadas na página 
20 desta Resolução. 
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Anexo IV 

PLANILHA DE CÁLCULO DO RESULTADO FINAL 
 
 

CANDIDATO (A) 
DEFESA DE 
MEMORIAL 

(Peso 4) 

CONFE-
RÊNCIA 
(Peso 4) 

PROVA 
DE 

TÍTULOS 
(Peso 2) 

MÉDIA 
PONDERADA 

(DMx0,4)+ 
(Cx0,4)+(PTx0,2) 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Legenda 
DM = Defesa de Memorial 
C = Conferência 
PT = Prova de Títulos 
 
Observação 
Todos os cálculos realizados para obter a nota final de cada candidato e candidata serão 
considerados até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais casas. 


