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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL 01/2013 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  
 

ÁREAS DE CONHECIMENTO:  

 ARTES 

 CAMPO DA SAÚDE, SABERES E PRÁTICAS 

 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 ELETRÔNICA PARA ARTES 

 FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 

 TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM HUMANIDADES: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
 

CLASSE: PROFESSOR ADJUNTO A, REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
 

Aprovado pela Congregação do IHAC/UFBA em 07/11/2013 
 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS – Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos ao candidato que 
obtiver a maior pontuação. Os demais candidatos receberão uma nota 
proporcional, calculada através da relação Nc = (Pc/Pmc)x2,  onde:  
Nc = nota do candidato; 
Pc = pontuação do candidato; 
Pmc = maior pontuação obtida dentre os candidatos. 

Item 
Pontuação (por 

título)  

Doutorado ou Livre-Docência  1,5 

Mestrado  1,0 

Especialização  0,2 

Graduação 0,5 

 
 

2. PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CIENTÍFICA – Serão atribuídos 3,0 (três) pontos ao 
candidato que obtiver a maior pontuação. Os demais candidatos receberão uma 
nota proporcional, calculada através da relação Nc = (Pc/Pmc)x3,  onde:  
Nc = nota do candidato; 
Pc = pontuação do candidato; 
Pmc = maior pontuação obtida dentre os candidatos. 

2.1 Autorias e editorias 

Item 
Pontuação  

(por atividade ou 
por ano) 

Autoria de livro publicado com conselho editorial  1,50 

Co-autoria, organização ou coordenação de livro publicado 
com conselho editorial 

1,00 

Tradução de livro publicado com conselho editorial 0,50 
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Autoria de capítulo de livro  0,50 

Editor, organizador ou coordenador de periódicos 
artísticos ou científicos 

0,50 

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

0,30 

Publicação de artigo em periódico internacional (últimos 5 
anos) 

1,00 

Publicação de artigo em periódico nacional indexado 
(últimos 5 anos) 

0,80 

Publicação de artigo em periódico não indexado (últimos 5 
anos) 

0,30 

Publicação de tradução de artigo (últimos 5 anos) 0,20 

Publicação de ensaio ou resenha (últimos 5 anos) 0,30 

Revisor/parecerista de periódico (últimos 5 anos)(por 
artigo) 

0,05 

Membro de conselho editorial, consultivo ou científico 
(por ano) (últimos 5 anos) 

0,05 

2.2 Apresentações em Eventos 

Item 
Pontuação  

(por atividade ou 
por ano) 

Conferência ou palestra em eventos institucionais 
científicos/artísticos 

0,40 

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

0,05 

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos com publicação (texto integral) nos 
anais do evento (últimos 5 anos) 

0,30 

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos com publicação (resumo) nos anais 
do evento (últimos 5 anos) 

0,10 

Comunicação em eventos institucionais 
científicos/artísticos  sem publicação nos anais do evento 
(últimos 5 anos) 

0,05 

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

0,10 

2.3 Produções Artísticas 

Item 
Pontuação  

(por atividade) 

Exposição ou apresentação artística individual, em 
espaços institucionais  

1,00 

Exposição ou apresentação artística coletiva, em espaços 
institucionais  

0,30 

Exposição ou apresentação artística individual em outros 
espaços 

0,40 
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Exposição ou apresentação artística coletiva em outros 
espaços 

0,10 

Direção artística  1,00 

 
 

2.4 Outras Atividades 

Item 
Pontuação  

(por atividade) 

Curadoria de exposição artística ou museológica, em 
espaços institucionais  

1,00 

Premiação de obra artística e/ou teórica 0,50 

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

1,00 

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

Criação de material multimeios (com registro) 1,00 

Depósitos de patentes relativas a produtos, materiais ou 
processos  

1,00 

Estágio pós-doutoral (por estágio) 1,00 

 
 

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS – Serão atribuídos 3,0 (três) pontos ao candidato que 
obtiver a maior pontuação. Os demais candidatos receberão uma nota 
proporcional, calculada através da relação Nc = (Pc/Pmc)x3,  onde:  
Nc = nota do candidato; 
Pc = pontuação do candidato; 
Pmc = maior pontuação obtida dentre os candidatos. 

Item 
Pontuação 

 (por semestre) 

3.1 Docência 

Docência em nível superior (por semestre) 0,30 

Docência em nível técnico (por semestre) 0,20 

Docência no ensino básico (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio) (por semestre) 

0,10 

3.2 Orientações 

Item 
Pontuação 

 (por atividade) 

Tese de doutorado (por orientação concluída) 0,50 

Dissertação de mestrado (por orientação concluída) 0,40 

Monografia de curso lato sensu  0,10 

Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 
Graduação  

0,07 

Iniciação científica (IC) ou monitoria acadêmica com 
registro institucional  

0,10 
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Estágio quando não se tratar de disciplina  0,05 

3.3 Outras Atividades Docentes 

Item 
Pontuação 

 (por atividade) 

Palestra ou aula em disciplina de graduação ou pós-
graduação  

0,01 

Coordenação de extensão com  duração ≥ 3 meses (por 
projeto ou atividade) 

0,20 

Coordenação de extensão com duração < 3 meses (por 
projeto ou atividade) 

0,10 

Docência em curso de extensão (por curso) 0,05 

Participação em banca examinadora de concurso público 
(por banca) 

0,30 

Participação em banca examinadora de seleção pública 
simplificada (por banca) 

0,10 

Participação em banca examinadora de defesa de tese ou 
dissertação (por banca) 

0,20 

Participação em banca examinadora de exame de 
qualificação (por banca) 

0,05 

Participação em banca examinadora de TCC –Trabalho de 
Conclusão de Curso  

0,05 

Orientação de monitoria, de bolsistas e de intercâmbios 
oficiais (por semestre) 

0,05 

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

0,10 

 
 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS– Serão atribuídos 0,5 (zero vírgula cinco) 
pontos ao candidato que obtiver a maior pontuação. Os demais candidatos 
receberão uma nota proporcional, calculada através da relação Nc = 
(Pc/Pmc)x0,5,  onde:  
Nc = nota do candidato; 
Pc = pontuação do candidato; 
Pmc = maior pontuação obtida dentre os candidatos. 

Item 
Pontuação  

(por ocupação ou 
por ano/semestre)  

Reitor ou Vice-Reitor, Pró-Reitor ou equivalente (por ano) 0,90 

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

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

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

0,30 

Representante em Conselhos Superiores Universitários 
(por ano) 

0,20 

Coordenador de laboratório ou setor (por ano) 0,10 
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Assessoria, consultoria ou assistência a projeto, curso 
e/ou programas institucionais (por semestre) 

0,05 

 
 

5. ATIVIDADES PROFISSIONAIS – Serão atribuídos 1,5 (um vírgula cinco) pontos 
ao candidato que obtiver a maior pontuação. Os demais candidatos receberão 
uma nota proporcional, calculada através da relação  
Nc = (Pc/Pmc)x1,5,  onde:  
Nc = nota do candidato; 
Pc = pontuação do candidato; 
Pmc = maior pontuação obtida dentre os candidatos. 

5.1 Aprovação em concursos/Seleções Públicas 

Item 
Pontuação  

(por atividade) 

Concurso Educacional em nível superior 0,40 

Concurso no campo profissional, com atuação efetiva 0,30 

Concurso Educacional em outros níveis, 0,20 

Seleção Simplificada Educacional em nível superior 0,15 

Seleção Simplificada Educacional em outros níveis 0,10 

5.2 Participação em Eventos (últimos 05 anos) 

Item 
Pontuação  

(por atividade) 

Curso com duração até 20 horas 0,02 

Curso com duração acima de 20 horas 0,04 

Curso de formação pedagógica com duração mínima de 40 
horas 

0,05 

Congressos, seminários, simpósios e encontros  0,03 

5.3 Outras Atividades 

Item 
Pontuação  

(por atividade ou 
por ano) 

Consultoria ou assessoria profissional (por unidade) 0,10 

Exercício profissional (por ano) 0,05 

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

0,20 

Autoria de projetos técnicos/artísticos concluídos 0,10 

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

0,05 

 


