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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCUR SO PÚBLICO PARA A 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFES SOR ADJUNTO – EDITAL Nº 

03/2012, EDITAL DE INCLUSÃO nº. 03/2012 
 

Departamento: Física do Estado Sólido  
Área de Conhecimento: Física Geral  
Candidato:  
 
 1. Títulos Acadêmicos (pontuação máxima: 500 ponto s) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

Nº de pontos Pontuação 
atribuída 

Livre Docência (máximo 01) 300   
Diploma de Doutorado (máximo 01) 300   
Diploma de Mestrado (máximo 01) 150   
Certificado de Especialização (máximo 01) 30   
Estágio de Pós-Doutoramento (máximo 01) 100   
Bolsa de Pesquisa (máximo 01) 50   
Monitoria e/ou iniciação científica (máximo 02) 10   
Pesquisa e estágio que exceda os requisitos da graduação 
(máximo 02) 

10   

Participação em curso com verificação formal de aprendizado e 
freqüência (máximo 02) 

05   

Pontuação do candidato  
Pontuação corrigida  

 
 2. Títulos científicos, artísticos e literários. 
 2.1 Publicações (pontuação máxima: 250 pontos) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

Nº de pontos Pontuação 
atribuída 

Artigo da área do conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico de circulação internacional/Nacional 

20   

Artigo fora da área do conhecimento objeto do concurso publicado 
em periódico de circulação internacional/Nacional 

05   

Artigo da área do conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico de circulação restrita (Regional e Estadual ) 

05   

Artigo fora da área do conhecimento objeto do concurso publicado 
em periódico de circulação restrita (Regional e Estadual ) 

02   

Livro indexado da área de conhecimento objeto do concurso  50   
Livro indexado fora da área do conhecimento objeto do concurso 10   
Capítulo de livro indexado da área do conhecimento objeto do 
concurso  

10   

Capítulo de livro indexado fora da área do conhecimento objeto do 
concurso 

02   

Trabalho completo da área do conhecimento objeto do concurso 
em Anais de Congresso internacional/Nacional 

15   

Trabalho completo da área do conhecimento objeto do concurso 
em Anais de Congresso Regional/ Estadual 

02   

Resumo de trabalho da área do conhecimento objeto do concurso 
em Anais de Congresso Internacional/Nacional (máximo de 10) 

02   

Resumo de trabalho da área do conhecimento objeto do concurso 
em Anais de Congresso Regional/ Estadual (máximo de 10) 

01   

Pontuação do candidato  
Pontuação corrigida  

 
2.2 Participações em Congressos e Reuniões Técnico- Científicas (pontuação máxima: 50 
pontos) 

 
Especificação Pontuação 

unitária 
Nº de pontos Pontuação 

atribuída 
Conferência/Palestra da área do conhecimento objeto do concurso 
em Congresso Internacional/Nacional 

15   



Conferência/Palestra fora da área do conhecimento objeto do 
concurso em Congresso Internacional/Nacional 

05   

Conferência/Palestra da área do conhecimento objeto do concurso 
em Congresso Regional/Estadual 

05   

Conferência/Palestra fora da área do conhecimento objeto do 
concurso em Congresso Regional/Estadual 

02   

Apresentação de trabalho da área de conhecimento objeto do 
concurso (comunicação oral, pôster, painel ( em Congresso 
Internacional/Nacional. 

05   

Apresentação de trabalho fora da área de conhecimento objeto do 
concurso (comunicação oral, pôster, painel) em Congresso 
Nacional/Internacional (máximo 10) 

02   

Apresentação de trabalho (comunicação oral, pôster, painel) em 
Congresso Regional/Estadual (máximo 10) 

01   

Coordenação de evento científico Internacional/Nacional 30   
Participação em comissão científica ou organizadora de 
Congresso Internacional/Nacional 

10   

Coordenação de atividades de extensão 05   
Pontuação do candidato  

Pontuação corrigida  
 
 3. Títulos Didáticos (pontuação máxima: 150 pontos ) 
  

Especificação Pontuação 
unitária 

Nº de pontos Pontuação 
atribuída 

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação stricto-sensu 
(por período letivo) (máximo 05) 

20   

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação latu-sensu (por 
período letivo) (máximo 05) 

05   

Disciplina ministrada na graduação (por semestre)(máximo 10) 12   
Disciplina/Curso de extensão (30 horas ou mais) (máximo 05) 05   
Disciplina/Curso de extensão (com menos de 30 horas) (máximo 
05) 

03   

Atividade didática/estágio em sala de aula ou monitoria na 
graduação/pós-graduação exercida (por período letivo) (máximo 
10) 

05   

Experiência no magistério da educação básica em instituição 
oficial (por ano) (máximo 10) 

05   

Material didático e de divulgação científica publicado por editora 
(máximo 05) 

10   

Orientação de tese de doutorado 50   
Co-orientação de tese de doutorado 25   
Orientação de dissertação de mestrado 30   
Co-orientação de dissertação de mestrado 15   
Orientação de monografia de conclusão de especialização 
(máximo 05) 

05   

Orientação de monografia de conclusão de graduação (máximo 
05) 

05   

Orientação de bolsista de graduação (iniciação científica, 
extensão, iniciação a docência, monitoria, estágio (por período 
letivo) (máximo 05) 

05   

Pontuação do candidato  
Pontuação corrigida  

 
 4. Títulos Administrativos (pontuação máxima: 25 p ontos) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

Nº de pontos Pontuação 
atribuída 

Coordenação de programa de pós-graduação stricto sensu (por 
biênio) 

10   

Coordenação de programa de pós-graduação latu sensu (por 
biênio) 

05   

Coordenação de curso de graduação (por biênio) 10   
Reitoria 25   
Vice-Reitoria,  15   
Pró-Reitoria 15   
Presidente de Câmara (Ensino, Pesquisa e Extensão) (por biênio) 10   
Direção de unidade acadêmica 15   
Vice-Direção de unidade acadêmica 10   
Chefia de departamento em instituição de ensino superior (por 
biênio) 

10   

    
Pontuação do candidato  



Pontuação corrigida  
 
 
 
 5. Títulos Profissionais – Atividades Técnico-Cien tíficas  (pontuação máxima: 25 pontos) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

Nº de pontos Pontuação 
atribuída 

Participação de Corpo Editorial de periódico de circulação 
internacional ou nacional 

25   

Participação de Corpo Editorial de periódico de circulação restrita 10   
Assessoria científica a instituição de fomento ao ensino superior 
e/ou à pesquisa 

10   

Parecerista ad-hoc em agências de fomento ao ensino e/ou à 
pesquisa 

05   

Parecerista ad-hoc em periódico internacional 05   
Parecerista ad-hoc em periódico nacional 03   
Parecerista ad-hoc de Congressos e programas PIBIC, PIBID, 
extensão ou eventos de graduação 

02   

Participação em Conselho do Sistema Oficial Público de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Cultura (por período) 

10   

Participação em banca de doutorado ou livre docência 06   
Participação em banca de mestrado e de qualificação de 
doutorado 

04   

Participação em banca de monografia de especialização e 
graduação 

02   

Participação em banca de seleção de mestrado e doutorado 02   
Participação em banca de admissão à carreira docente ou cargo 
público 

10   

Aprovação em Concurso público na docência 10   
Prêmios e títulos honoríficos atribuídos publicamente por 
instituição acadêmica (desde que relativos a atividade de ensino, 
pesquisa, extensão) 

10   

Participação como conselheiro(a) de Conselhos Profissionais e/ou 
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

10   

Pontuação do candidato  
Pontuação corrigida  

 
PONTUAÇÃO TOTAL 

ITEM PONTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

TOTAL  
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
___________________________________ 
Examinador 
 
 

APROVADO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO  
REALIZADA EM 01/03/2013. 

 
 

Prof. Dr. Raimundo Muniz Teixeira Filho 
Diretor 


