
 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal da Bahia 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO  

Rua Barão de Geremoabo s/n - Campus de Ondina 
CEP 40.170-115 TEL.: (071)3283-6176 / Fax: (071) 3283-6197 

 
 

BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA 
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO – EDITAL Nº03/ 2011 

 
Departamento de Comunicação  

Área de Conhecimento: “FOTOGRAFIA EM CINEMA E AUDIOVISUAL” 
 

 
 
I. TITULAÇÃO ACADÊMICA - MÁXIMO 100 PONTOS – 20% TOTAL  

a) Doutorado na área das Artes ou Comunicação e áreas afins ao campo do 
conhecimento de fotografia em movimento 

30 pontos 
 

b) Pós-Doutorado: 10 pontos 
 

c) Doutorado em outra área 20 pontos 
 



d) Mestrado na área das Artes ou Comunicação e áreas afins ao campo do 
conhecimento de fotografia em movimento 

20 pontos 

e) Mestrado em outra área 12 pontos 
 

f) Especialização (mínimo 360 h) na área das Artes ou Comunicação e áreas 
afins ao campo do conhecimento de fotografia em movimento 

10 pontos 
 

g) Especialização (mínimo 360 h) em outra área 8 pontos 
 

h) Aperfeiçoamento (mínimo 180 h) na área das Artes ou Comunicação e áreas 
afins ao campo do conhecimento de fotografia em movimento 

3 pontos 
 

i) Graduação exigida para área na área das Artes ou Comunicação e áreas afins 
ao campo do conhecimento de fotografia em movimento 

15 pontos 
 

j) Graduação em outra área 5 pontos 

k) Cursos de atualização (treinamento/reciclagem) em cinema e audiovisual 
 Mais de 100 horas (máximo de 5 pontos) 
 De 30 até 100 horas (máximo de 3 pontos)   

1 ponto 

l) Aprovação em Concurso Público na área específica ou na área de Cinema 
(máximo de 3 pontos) 

1 ponto 
 

m) Pesquisa ou estágio que exceda os requisitos de pós-graduação e graduação 
(máximo de 5 pontos) 

1 ponto 
 

n) Bolsa de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de 
recursos humanos e fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural 
(máximo de 3 pontos)   

1 ponto 
 

o) Bolsa oficial de iniciação científica (máximo 1,5) 1 ponto 
 



II. ATIVIDADES DOCENTES / PROFISSIONAIS - (PESO 40) (MÁXIMO 100 PONTOS) 

a) Experiência no Ensino Superior (máximo 
de 40 pontos) 
 

    3 pontos por ano completo 
    1 ponto entre 6 meses e um ano 
    Monitoria em nível de 3º Grau (1 ponto por ano, até 3 

pontos) 
 

b) Orientação de trabalhos acadêmicos 
(máximo de 30 pontos) 
 

Doutorado (3 pontos por tese) 
 Mestrado (2 pontos por dissertação) 
 Especialização (1 ponto por trabalho final) 
 TCC, Iniciação científica: 1 ponto por trabalho final (máximo 
de 10 pontos) 
 

c) Experiência em atividades profissionais 
não-docentes na área de direção de 
fotografia  

2 pontos por produto (máximo de 20 pontos) 
 

d) Experiência em cargos de Administração  2 pontos por ano (máximo de 10 pontos) 
 

 
 



III. ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS e ARTÍSTICAS e PUBLICAÇÕES - (PESO 40) (MÁXIMO 100 
PONTOS) 
 

a) Publicação na área de Comunicação, 
Artes, Cinema e Audiovisual 

5,0 pontos por autoria de livro, 4,0 pontos por organização de 
livro, 3,0 pontos por capítulo de livro e artigo em periódicos 
especializados e 1,0 ponto por trabalho completo publicado 
em anais (máximo de 50 pontos) 

b) Apresentação de Trabalhos em 
Congressos e Seminários e eventos 
acadêmicos 

1 ponto por trabalho (máximo de 10 pontos) 
 

c) Conferências e Palestras no campo da 
fotografia em cinema e audiovisual 

1 ponto por apresentação (máximo de 10 pontos) 
 

d) Fotografia de Filmes e Audiovisuais Longa-Metragem (5 pontos); Média Metragem (3 pontos); 
Curta Metragem (2 pontos) - (máximo de 30 pontos)  
 

     
 
OBSERVAÇÃO: 
Nenhuma titulação/atividade poderá ser computada mais de uma vez. 
A Prova de Títulos será de, no máximo 100 (cem) pontos obtidos pela Média Ponderada, conforme fórmula 
abaixo: 

 
Prova de Títulos = Titulação Acadêmica x 20 + Atividades Profissionais e Docente x 40 + Atividades Científicas x 40 
                                                                                                  100 


