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BAREMA PARA PROVA ESCRITA PONTUAÇÃO MÁXIMA
Linguagem correta, adequada ao tema e à escrita acadêmica 1,0
Adequação entre o conteúdo desenvolvido e o ponto sorteado 1,0
Coesão e coerência textuais 1,0
Pertinência e atualidade das referências citadas 1,0
Capacidade analítica e critica no desenvolvimento do tema 2,5
Fundamentação teórica do conteúdo 2,5
Clareza no desenvolvimento das ideias  e conceitos 1,0

BAREMA PARA PROVA DIDÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA
PLANO DE AULA: 1 PONTO
Adequação ao conteúdo do ponto sorteado 0,2
Definição  dos objetivos e adequação aos conteúdos 0,3
Coerência na subdivisão do conteúdo 0,2
Adequação do conteúdo ao tempo disponível 0,1
Pertinência das referências bibliográficas 0,2
DESENVOLVIMENTO DA AULA: 9 PONTOS
Coerência entre o plano de aula e os conteúdos apresentados 0,5
Organização na exposição dos conteúdos 0,5
Correção,  clareza e adequação da l inguagem 0,5
Abordagem das ideias  centrais do tema 2,5
Correção e qualidade do conteúdo
Comunicação e objetividade

4,0
0,5

Disposição adequada dos conteúdos no tempo disponível 0,5
TOTAL 10

BAREMA PARA DEFESA DE MEMORIAL PONTUAÇÃO MÁXIMA
01 TEXTO: 4 PONTOS

Relevância da produção científica, das  atividades didáticas, de extensão, de formação, 
administrativas e de orientação na área  do concurso ou em áreas  correlatas e sua 
relação com os conteúdos da área de conhecimento do concurso 

1,5

Outras atividades acadêmicas do candidato relacionadas à área de conhecimento do 
concurso

1,0

Coerência da trajetória percorrida pelo candidato em sua vida acadêmica relacionada à 
área de conhecimento do concurso

1,0

Objetividade  e coerências  argumentativas 0,5
02 DEFESA: 6 PONTOS

Capacidade argumentativa 0,5
Relação entre a trajetória percorrida pelo candidato com as atividades acadêmicas 
inerentes ao objeto do Concurso

4,0

Relação entre a trajetória percorrida e as perspectivas de atuação na docência 
universitária, considerando-se a área de conhecimento do concurso

1,0

Domínio e atualização do candidato quanto à produção acadêmica relacionada à área 
de conhecimento do concurso

0,5

TOTAL 10



BAREMA PARA PROVA DE TÍTULOS                                                                                         PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS - PÓS-GRADUAÇÂO (20)

1.1. Doutorado (20)

Doutorado 20

1.2. Mestrado (10)

Mestrado 10

2. ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS (30)

2.1. Docência Ensino Superior 16

Ensino superior – mais de 2 anos 13

Ensino superior – de 1 a 2 anos 7

Ensino superior – até 1 ano 4

2.2. Atuação em projetos de extensão (6)

Docência em extensão 2 

Coordenação de atividade de extensão 3

2.3. Aprovação em concurso público (3)

Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior 1

Aprovação em concurso público na área profissional 1

Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior 1

2.4. Participação em Banca Examinadora (2)

Participação em banca examinadora – Magistério Superior 1

2.5. Outros itens relevantes (2)

3. ATIVIDADES CIENCTÍFICOS (50)

3.1. Livro (20)

Livro científico autoral (resultado de desenvolvimento de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso)

8

Livro científico autoral (resultado de desenvolvimento de projeto de pesquisa fora da área de conhecimento
do concurso)

4

Livro organizado (coletânea) 4

Livro didático ou de referência 2

Capítulos de livro 2

3.2. Pesquisa científica (6)

Pesquisa científica financiada por agência de fomento 1

Estágio pós-doutoral (bolsa Prodoc, recém-doutor, fixação de doutor, bolsa PQ) (Em andamento ou concluída) 2

Orientação de doutorado (Em andamento ou concluída) 2,5

        Orientação de mestrado (Em andamento ou concluída) 1

        Orientação PIBIC (Em andamento  concluída) 0,5

3.3. Artigos (20)

Artigo em periódico nacionais ou internacionais Qualis A1 ou A2 4

Artigo em periódico nacional ou internacional Qualis B1 ou B2 2

        Artigo em periódico Qualis B3, B4 ou B5 1

3.4. Trabalhos completos publicados em Anais ou artigos em jornais e magazines (4)

Artigos ou ensaios em revistas não indexadas, jornais e magazines 1

Trabalhos completos publicados em anais 2

TOTAL: 100

Aprovado em sessão da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, realizada em
24 de novembro de 2014
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