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TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS 
 

1. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS (pontuação máxima = 20) Valor Unitário Obtido 
 Doutorado na área do concurso 15,0  

 Doutorado em área afins 10,0  

 Doutorado não concluído, créditos concluídos 10,0  

 Pós-doutorado em andamento 2,0  

 Pós-doutorado concluído 5,0  

 TOTAL PARCIAL  

    

2. ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU ARTÍSTICAS nos últimos 5 anos (pontuação máxima = 30) Valor Unitário Obtido 
 Livro publicado na área (autoria) 5,0  

 Livro publicado em área correlata (autoria) 3,0  

 Livro (organização ou coordenação) 3,0  

 Livro (tradução) 2,0  

 Capítulo de livro na área (autoria) 2,5  

 Capítulo de livro em área correlata (autoria) 1,5  

 Publicação em periódicos e boletins institucionais 0,5  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial e indexação nacional/internacional QUALIS A e B 

5,0  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial e indexação nacional/internacional demais QUALIS 

2,5  

 
Artigo técnico-científico publicado/aceito em periódico especializado com 
corpo editorial 

1,0  

 Prêmio obtido por mérito acadêmico/científico ou profissional 1,0  

 Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário 2,0  

 Trabalho completo publicado em anais de congresso científico 1,0  

 Resumo publicado em anais de congresso científico 0,2  

 Apresentação oral em congressos 1,0  

 Revisor científico em periódico ou em congresso (cada ano) 1,0  

 Membro de corpo editorial de periódicos indexados (cada ano)  3,0  

 
Bolsa de produtividade em pesquisa concedida por agência de fomento pública (por bolsa/por 
ano) 

2,0  

 Criação de software ou similar (com registro) 3,0  

 Patentes relativas a produtos, materiais ou processos (por produto) 5,0  

 Exposição ou direção (artística) na área específica 0,5  

 Exposição ou direção (artística) em outra área 0,1  

 Coordenação de Pesquisa com financiamento de instituições de fomento (por projeto) 5,0  

 Coordenação de Pesquisa sem financiamento de instituições de fomento (por projeto) 3,0  

 Participação como docente em Projeto de Pesquisa (por projeto) 2,0  

 Coordenação de Projeto de Extensão com financiamento de instituições de fomento (por projeto) 5,0  

 Coordenação de Projeto de Extensão sem financiamento de instituições de fomento (por projeto) 3,0  

 Participação como docente em Projeto de Extensão (por projeto) 2,0  

 TOTAL PARCIAL  

    

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS (pontuação máxima = 30) Valor Unitário Obtido 
 Ensino superior na área (por disciplina/por semestre) 2,0  

 Ensino superior em áreas afins (por disciplina/por semestre) 1,0  

 Orientação em tese de doutorado 4,0  

 Orientação em dissertação de mestrado 3,0  

 Orientação em monografia “lato sensu” 1,5  



 Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação 1,0  

 Orientação em Iniciação Científica ou monitoria 1,0  

 Participação em banca examinadora de processo simplificado para seleção de docente 2,0  

 Participação em banca examinadora de concurso para docente 3,0  

 Participação em banca de defesa de mestrado e doutorado 3,0  

 
Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de curso, especialização e 
qualificação ou seleção de mestrado e doutorado 

1,0  

 Curso de extensão (docência) mínimo de 20 horas 1,0  

 TOTAL PARCIAL  

    

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS (pontuação máxima = 20) Valor Unitário Obtido 
 Estágio/ aperfeiçoamento na área ou áreas afins (após conclusão da graduação) 2,0  

 Residência profissional na área ou áreas afins 3,0  

 Aprovação em concurso público em ensino superior 2,0  

 Aprovação em concurso público na área profissional  1,5  

 Aprovação em processo simplificado de seleção em ensino superior 1,0  

 Aprovação em processo simplificado de seleção na área profissional  0,5  

 Participação em cursos com menos de 20 horas (últimos 5 anos) 0,5  

 Participação em cursos com mais de 20 horas (últimos 5 anos) 1,0  

 Participação em congressos, seminários, simpósios e encontros (últimos 5 anos) 0,1  

 Consultoria ou assessoria 2,0  

 Exercício profissional na área específica (cada ano) 2,0  

 Exercício profissional na área correlata (cada ano) 1,0  

 Cargo de administração em instituições de ensino superior (por mandato) 3,0  

 TOTAL PARCIAL  

 
 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (máximo de 100 pontos) 
 

 

 


