
 

 

 
BAREMA DA PROVA DE TÍTULOS EDITAL DE INCLUSÃO N. 15 /  01/2013 

 

Matéria: _______________________________________________________ 

Candidato:_____________________________________________________ 

Data: ________/____________/____________ 

1  TÍTULOS ACADÊMICOS (pontuação máxima = 25) Valor 
unitário 

Obtido 

1.1 Pós-doutorado concluído 10  
1.2 Doutorado em Serviço Social  10  

1.3 Doutorado em áreas afins  5  

 

Total (parcial)  

 

2 ATIVIDADES CIENTÍFICAS E/OU ARTÍSTICAS (pontuação máxima 
= 35) (últimos cinco anos)  

Valor 
unitário 

Obtido 

Livro científico autoral  5  

Livro organizado (coletânea) 3  

Livro didático ou de referência 1  

Tradução de livro 2  

Capítulos de livro 2  

Artigos, resenhas ou ensaios em periódicos Qualis A ou B  5  

Artigos, resenhas ou ensaios em periódicos Qualis   C 2  

Artigos ou ensaios em revistas não indexadas, jornais e magazines 0,5  

Obra premiada 2  

Trabalhos completos publicados em ANAIS de evento científico 
Internacional  

2  

Trabalhos completos publicados em ANAIS de evento científico 
nacional  

1,5  

Trabalhos completos publicados em ANAIS de evento científico regional  0,5  

Resumo publicado em anais de evento científico internacional (máximo 
de 10 resumos) 

0,3  

Resumo publicado em anais de evento científico nacional (máximo de 
10 resumos) 

0,2  

Resumo publicado em anais de evento cientifico regional (máximo de 
10 resumos) 

0,1  

Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral, pôster ou painel)  
em eventos científicos de âmbito nacional ou internacional (máximo de 
10 comunicações) 

0,2  

Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral, pôster ou painel) 
em eventos científicos de âmbito regional (máximo de 10 
comunicações) 

0,1  

 

Conferência ou palestra em congresso, simpósio, seminário ou em 
eventos científicos (internacional, nacional e regional) 

1  

 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 
Colegiado do Curso de Serviço Social 

 



Bolsa de pesquisador concedida por órgão governamental ou não 
governamental (cada ano) 

1  

Membro de corpo editorial de periódicos indexados (por periódico/ano) 1  

Avaliador AD DOC em periódicos indexados (por periódico/ano) 0,5  

Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento por órgão de 
fomento (por projeto) 

2  

Coordenação de projeto de pesquisa, com registro e sem financiamento 
por órgão de fomento (por projeto) 

1  

Coordenação de projeto de extensão com registro em órgão 
governamental (por aluno/ano) 

2  

Participação como pesquisador (a) em projetos de pesquisa (por 
projeto) 

0,5  

Total (parcial)  

 

3 ATIVIDADES DIDÁTICAS (pontuação máxima = 25) Valor 
unitário 

Obtido 

Ensino superior na área do concurso (por semestre/máximo de 10 
semestres) 

2  

Ensino superior em área correlata (por semestre//máximo de 10 
semestres)  

1  

Orientação de tese de Doutorado (por tese)  6  

Orientação de dissertação de Mestrado (por dissertação)  3  

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Latu 
Sensu) (por monografia/máximo de 5 orientações)  

1  

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação 
(por orientação/máximo de 5 orientações)  

0,5  

Orientação de bolsistas em projetos de Iniciação Científica com 
registro em órgão governamental (por aluno/ano/máximo de 5 
orientações)  

0,5  

Orientação de bolsistas em projetos de extensão com registro em 
órgão governamental (por aluno/ano/ máximo de 5 orientações)  

0,5  

Orientação de Monitoria (por aluno/semestre/ máximo de 5 
orientações)  

0,25  

Participação em banca examinadora de concurso Magistério Superior 
(por banca/máximo de 5 bancas) 

1  

Participação em banca examinadora de seleção de docente (por 
banca/máximo de 5 bancas) 

0,5  

Participação em banca examinadora de Mestrado e Doutorado (por 
banca/máximo de 5 bancas) 

1  

Participação em banca examinadora de Trabalho de Conclusão de 
Curso (Pós-Graduação Latu Sensu) (por banca/máximo de 5 bancas) 

0,5  

Participação em banca examinadora de Trabalho de Conclusão de 
Curso (graduação) (por banca/máximo de 5 bancas 

0,25  

Participação em banca examinadora de seleção de Mestrado e 
Doutorado (por banca/máximo de 5 bancas) 

0,5  

Total (parcial)  

 

 

  



 

4  ATIVIDADES PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVAS (pontuação 
máxima = 15) 

Valor 
unitário 

Obtido 

Direção de órgãos científicos e profissionais (cada ano/ máximo de 5 
anos) 

1  

Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso (cada ano/ 
máximo de 5 anos) 

3  

Representação em conselhos gestores ou de direitos (por ano// máximo 
de 5 anos) 

0,5  

Representação em órgãos superiores de Instituições de Ensino 
Superior (por ano) 

1  

Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior 1  

Aprovação em concurso público na área profissional 0,5  

Atividade de direção, chefia, coordenação em instituições de ensino 
superior (por ano/ máximo de 5 anos) 

2,5  

 

Consultoria ou assessoria na área do concurso 2  

Total (parcial)  

 

 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS /25 
2. ATIVIDADES CIENTÍFICAS E/OU ARTÍSTICAS /35 
3. ATIVIDADES DIDÁTICAS /25 
4. ATIVIDADES  PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVAS   /15 

Total de pontos obtidos (máximo de 100 pontos)  
Nota final  

 
 
 

Salvador,       de         de 
  

 
____________________________________ 

(ASSINATURA DO EXAMINADOR) 
 


