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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
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BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DOS CONCU RSOS E SELEÇÕES PÚBLICAS 
Aprovado pela Congregação da EBA/UFBA em 29/03/2012  

 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS – PESO 3 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
P/ TÍTULO QUANTIDADE PONTOS 

OBTIDOS TOTAL 

Doutorado ou Livre-Docência na área 3,00    

Doutorado ou Livre-Docência em área correlata 2,50    

Doutorado ou Livre-Docência em área diferente 2,00    

Mestrado na área 2,00    

Mestrado em área correlata 1,50    

Mestrado em área diferente 1,00    

Especialização na área 1,00    

Especialização em área correlata 0,50    

Graduação na área 0,50    

Graduação em área correlata 0,40    

Graduação em área diferente 0,30    

Pontos   

 

2. PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CIENTÍFICA – PESO 3 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
P/ATIVIDADE QUANTIDADE PONTOS 

OBTIDOS TOTAL 

AUTORIAS EDITORIAIS 

Autoria de livro publicado na área por premiação 
nacional 

2,00    

Autoria de livro publicado na área c/conselho editorial 1,50    

Autoria de livro publicado na área, indexado, s/conselho 
editorial 

0,60    

Autoria  de livro publicado em área correlata c/conselho 
editorial 

1,20    

Co-autoria, organização ou coordenação de livro 
publicado na área ou área correlata c/conselho editorial 

1,00    

Tradução de livro publicado na área ou em área 
correlata c/conselho editorial 

0,80    

Autoria de capítulo de livro na área  0,50    

Autoria de capítulo de livro em área correlata 0,30    
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Editor, organizador ou coordenador de periódicos 
artístico-científicos ou boletins institucionais 

0,50    

Editor, organizador ou coordenador de livro técnico ou 
anais de eventos científicos 

0,30    

Publicação de artigo, ensaio ou resenha em periódico 
internacional (últimos 5 anos - considerar a última 
qualificação):                                                        Qualis A 

Qualis B 
Qualis C 

 
 

0,50 
0,40 
0,30 

   

Publicação de artigo, ensaio ou resenha em periódico 
nacional indexado (últimos 5 anos - considerar a última 
qualificação):                                                        Qualis A 

Qualis B 
Qualis C 

 
 

0,40 
0,30 
0,20 

   

Publicação de artigo, ensaio ou resenha em periódico 
não indexado (últimos 5 anos) 0,10    

Publicação de tradução de artigo (últimos 5 anos) 0,10    

Revisor científico de anais de evento e/ou periódico 
(último 5 anos):                                             Internacional 
                                                                            Nacional 

 
0,20 
0,10 

   

Membro de conselho editorial, consultivo ou científico 
(por ano) 

0,05    

APRESENTAÇÕES EM EVENTOS 

Conferência ou palestra em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) com publicação (texto integral) nos 
anais do evento (últimos 5 anos) 

0,40    

Conferência ou palestra em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) com publicação (resumo)  nos 
anais do evento (últimos 5 anos) 

0,05    

Conferência ou palestra em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) sem publicação  nos anais do 
evento (últimos 5 anos) 

0,30    

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) com publicação (texto integral) 
nos anais do evento (últimos 5 anos) 

0,20    

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) com publicação (resumo) nos 
anais do evento (últimos 5 anos) 

0,05    

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos (congressos, simpósios, seminários, 
encontros, colóquios) sem publicação  nos anais do 
evento (últimos 5 anos) 

0,10    

Conferência, palestra ou comunicação em outros 
eventos culturais (últimos 5 anos) 

0,05    

Debatedor, mediador ou coordenador em mesas ou 
painéis de eventos institucionais científicos/artísticos 
(últimos 5 anos) 

0,10    

EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS 

Exposição ou manifestação artística individual , na área, 
em espaços institucionais  1,00    

Exposição ou manifestação artística coletiva , na área, 
em espaços institucionais  0,30    
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Exposição ou manifestação artística individual, 
reconhecida, na área, em espaços alternativos  0,50    

Exposição ou manifestação artística coletiva,  
reconhecida, na área, em espaços alternativos  0,10    

Exposição ou direção (artística) em outra área 0,20    

OUTRAS ATIVIDADES 

Curadoria de exposição artística ou museológica, na 
área, em espaços institucionais  1,00    

Premiação de obra artística e/ou teórica 0,50    

Criação de produto de Design (realizado, publicado e/ou 
registrado) 

1,00    

Criação de software ou similar (com registro) 1,00    

Criação de material multimeios (com registro) 1,00    

Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 1,00    

Estágio pós-doutoral (p/estágio) 1,00    

Pontos   

 

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS – PESO 1,5 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
P/ATIVIDADE QUANTIDADE PONTOS 

OBTIDOS TOTAL 

DOCÊNCIA 

Docência em nível superior na área (p/semestre) 0,30    

Docência em nível superior em área correlata 
(p/semestre) 

0,10    

Docência em nível técnico na área (p/semestre) 0,20    

Docência no ensino básico (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio) na área (p/semestre) 

0,10    

ORIENTAÇÕES 

Tese de doutorado (p/orientação concluída) 0,50    

Dissertação de mestrado (p/orientação concluída) 0,40    

Monografia de curso lato sensu (máx.10 orientações 
concluídas) 

0,10    

Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
de Graduação (máx.10 orientações concluídas) 

0,05    

Iniciação científica (IC) ou monitoria acadêmica com 
registro institucional (máx.10 orientações concluídas) 0,05    

Estágio quando não se tratar de disciplina (máx.10 
orientações concluídas) 0,05    

OUTRAS ATIVIDADES DOCENTES 

Palestra ou aula em disciplina de graduação ou pós-
graduação na área 0,05    

Coordenação de extensão c/duração ≥ 6 meses (p/ação) 0,20    

Coordenação de extensão c/duração < 6 meses (p/ação) 0,10    
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Docência em curso de extensão c/duração ≥ 120 h 
(p/curso) 

0,05    

Docência em curso de extensão c/duração < 120 h - 
mín. 20h (p/curso) 

0,01    

Docência em curso, workshop e/ou oficina em instituição 
reconhecida, c/duração mín. 20h (p/curso) 

0,03    

Participação em banca examinadora de concurso 
público  (p/banca) 0,15    

Participação em banca examinadora de seleção 
pública  (p/banca) 0,05    

Participação em banca examinadora de defesa de tese  
(p/banca) 

0,10    

Participação em banca examinadora de exame de 
qualificação  (p/banca) 0,05    

Participação em banca examinadora de defesa de 
dissertação  (p/banca) 0,10    

Participação em banca examinadora de TCC-Trabalho 
de Conclusão de Curso  (máx. 10 bancas) 0,05    

Monitoria, bolsas e intercâmbios oficiais (p/semestre) 0,05    

Residências artísticas e/ou atividade de 
complementação acadêmica (p/atividade) 

0,10    

Pontos   

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADÊMICAS – PESO 1 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
P/ TÍTULO QUANTIDADE PONTOS 

OBTIDOS TOTAL 

Reitor ou Vice-Reitor (p/ano) 1,00    

Pró-Reitor ou equivalente (p/ano) 0,70    

Diretor de Centro, Instituto ou Faculdade (p/ano) 0,50    

Vice-Diretor de Centro, Instituto ou Faculdade (p/ano) 0,10    

Coordenador de Colegiado de Curso, Chefe de 
Departamento ou equivalente (p/ano) 

0,30    

Representante em Conselhos Superiores Universitários 
(p/ano) 0,20    

Coordenador de laboratório, acervo ou galeria de arte 
(p/ano) 

0,10    

Assessoria, consultoria ou assistência a projeto, curso 
e/ou programa institucionais (por semestre) 

0,05    

Pontos   

 

5. ATIVIDADES PROFISSIONAIS – PESO 1,5 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
P/ATIVIDADE QUANTIDADE PONTOS 

OBTIDOS TOTAL 

Estágio não obrigatório na área c/duração ≥ 120 h 
(p/semestre) 

0,20    

Estágio não obrigatório em área correlata c/duração ≥ 
120 h (p/semestre) 

0,10    
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Estágio não obrigatório na área c/duração até 120 h 
(p/semestre) 

0,10    

Estágio não obrigatório em área correlata c/duração até 
120 h (p/semestre) 

0,05    

APROVAÇÃO EM CONCURSOS/SELEÇÕES PÚBLICAS  

Concurso Educacional em nível superior, na área 0,40    

Concurso Profissional com atuação na área 0,30    

Concurso Educacional em outros níveis, na área 0,20    

Seleção Educacional em nível superior, na área 0,15    

Seleção na área educacional, em área correlata 0,10    

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (ÚLTIMOS 5 ANOS)  

Curso c/duração até 20 h 0,02    

Curso c/duração de 20 a 39 h 0,03    

Curso c/duração de 40 a 120 h 0,04    

Curso c/duração acima de 120 h 0,05    

Curso de formação pedagógica c/duração mín. de 40 h 0,05    

Congressos, seminários, simpósios e encontros 
nacionais e internacionais 

0,03    

Congressos, seminários, simpósios e encontros 
regionais 

0,02    

OUTRAS ATIVIDADES     

Consultoria ou assessoria na área (p/unidade) 0,10    

Exercício profissional na área (p/semestre) 0,20    

Exercício profissional em área correlata (p/ano) 0,15    

Membro de direção de conselhos profissionais, sindicais, 
sociedades científicas/artísticas e/ou órgãos da 
sociedade civil 

0,20    

Autoria de projetos técnicos concluídos 0,10    

Participação em projetos técnicos (realizados e/ou em 
andamento) 

0,05    

Pontos   

 
SINTESE 

ITEM PESO PONTOS NOTA PARCIAL  
 (PESO X PONTOS) 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS 3,0   
2. PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CIENTÍFICA 3,0   
3. ATIVIDADES DIDÁTICAS 1,5   
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADÊMICAS 1,0   
5. ATIVIDADES PROFISSIONAIS 1,5   

TOTAL 10,0 ---------- Np = 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 
SISTEMÁTICA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

� Todos os itens do currículo serão avaliados desde que estejam devidamente comprovados.  
 

� SUGERE-SE QUE O CANDIDATO ORGANIZE SEU CURRICULO E COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
CONFORME A ORDEM ESTRUTURAL DO BAREMA. 

 
� Cada documento comprobatório deve ser pontuado conforme entendimento consensual da banca. 

 
� A conferência de cada item deve ser feita rigorosamente verificando os dados registrados na documentação. 

 
� A pontuação deve ser registrada a lápis na cópia do documento e no formulário do barema no campo 

correspondente, assinalando quantidade de semestres, anos, títulos, etc.  
 

� Em caso de imprecisão de dados, o documento deverá ser descartado da contagem ou pontuado pelo mínimo 
valor. Ex: documento que não precise período de tempo de uma atividade, cuja pontuação se dê por semestre 
ou por ano, deve-se pontuar apenas um semestre ou um ano.  

 
� Atividades e/ou documentos não contemplados neste barema deverão ser descartados e não serem pontuados. 

 
� Os pontos obtidos em cada subitem devem ser somados para obtenção do resultado parcial do item. 

 
� Cada resultado parcial por item deve ser multiplicado pelo peso correspondente e assinalado na tabela de 

síntese. Os resultados ponderados dos itens devem ser somados para obtenção da Nota Parcial (Np)  do 
candidato.  

 
 
 
CÁLCULO DE MÉDIA DO CONCURSO 
 

� Conforme fórmula abaixo, a Media Parcial do Concurso (MpC), que estabelece a n ota 7 da Prova de Títulos, 
é obtida por média simples resultado do quociente entre a somatória das Notas Parciais de todos os candidatos 
e o número de candidatos participantes da prova. 

 
 

∑ [Np Candidato 1 + Np Candidato 2 + ... + Np Candidato n] : n°candidatos  = Média Parcial do Concurso (MpC) 
 

 
� Conforme fórmula abaixo, a Nota Final (NF)  do candidato é obtida por regra de três simples resultado do 

quociente entre o produto da Nota Parcial (Np) do candidatos multiplicado por 7, e a Média Parcial do Concurso 
(MpC) 

 
 

[Np Candidato 1  x  7] : MpC = Nota Final do Candidato (NFCandidato n ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


