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BAREMAS 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA E FINANÇAS 

 

CANDIDATO: 

 

 

BAREMA DA PROVA DE TÍTULOS 

 PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

1. Títulos Acadêmicos (pontuação máxima: 50 pontos)   

Livre Docência (máximo 01)  30,0  

Diploma de Doutorado (máximo 01)  30,0  

Diploma de Mestrado (máximo 01)  15,0  

Certificado de Especialização (máximo 01)  3,0  

Estágio de Pós-Doutoramento (máximo 01)  10,0  

Bolsa de Pesquisa (máximo 01)  5,0  

Monitoria e/ou iniciação científica (máximo 02)  1,0  

Pesquisa e estágio que exceda os requisitos da graduação (máximo 02) 1,0  

Participação em curso com verificação formal de aprendizado e freqüência (máximo 02) 0,5  

 2. Títulos científicos, artísticos e literários.   

 2.1 Publicações (pontuação máxima: 25 pontos)   

Artigo em periódico Qualis A1 ou A2 (em Economia, administração, ou ciências contábeis, ou engenharia, 

ou matemática, ou estatística)  
6,0 
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Artigo em periódico Qualis B1 ou B2 (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha deste 

item 2.1)  
4,0 

 

Artigo em periódico Qualis B3, B4 ou B5  (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha 

deste item 2.1)  
2,0 

 

Trabalhos completos publicados em Anais de Congressos (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na 

primeira linha deste item 2.1)   
0,5 

 

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

concurso) 
5,0 

 

Livro científico autoral (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha deste item 2.1)  2,5  

Livro (organizador de coletânea) (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha deste item 

2.1)  
2,0 

 

Livro didático ou de referência (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha deste item 2.1)  1,5  

Capítulos de livro (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha deste item 2.1)  1,0  

2.2 Participações em Congressos e Reuniões Técnico-Científicas (pontuação máxima: 5 pontos)   

Conferência/Palestra da área do conhecimento objeto do concurso em Congresso/Encontro 1,0  

Conferência/Palestra fora da área do conhecimento objeto do concurso em Congresso/Encontro 0,3  

Apresentação de trabalho (comunicação oral, pôster, painel) em Congresso/Encontro (em Economia ou nas 

demais áreas explicitadas na primeira linha do item 2.1)  
0,2 

 

Coordenação de evento científico (em Economia ou nas demais áreas explicitadas na primeira linha do item 2.1)  1,5  

Participação em comissão científica ou organizadora de Congresso/Encontro (em Economia ou nas demais áreas 

explicitadas na primeira linha do item 2.1)  
1,0 

 

Coordenação de atividades de extensão  0,5  

 3. Títulos Didáticos (pontuação máxima: 15 pontos)   

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação stricto-sensu (por período letivo) (máximo 05) 2,0  

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação latu-sensu (por período letivo) (máximo 05) 0,5  

Disciplina ministrada na graduação (por semestre) (máximo 10)  1,2  

Disciplina/Curso de extensão (máximo 05)  0,5  

Monitoria na graduação/pós-graduação exercida (por período letivo) (máximo 2) 0,1  

Orientação de tese de doutorado  5,0  

Co-orientação de tese de doutorado  2,5  

Orientação de dissertação de mestrado  3,0  

Co-orientação de dissertação de mestrado  1,5  
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Orientação de monografia de conclusão de especialização (máximo 05) 0,5  

Orientação de monografia de conclusão de graduação (máximo 05) 0,5  

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

05) 
0,5 

 

4. Títulos Administrativos (pontuação máxima: 2,5 pontos)   

Coordenação de programa de pós-graduação stricto sensu (por biênio) 0,1  

Coordenação de programa de pós-graduação latu sensu (por biênio)  0,5  

Coordenação de curso de graduação (por biênio)  0,1  

Chefia de departamento em instituição de ensino superior (por biênio) 0,1  

5. Títulos Profissionais – Atividades Técnico-Científicas (pontuação máxima: 2,5 pontos)   

Participação de Corpo Editorial de periódico  2,0  

Parecerista ad-hoc em agências de fomento ao ensino e/ou à pesquisa 0,5  

Parecerista ad-hoc em periódico   0,3  

Parecerista ad-hoc de Congressos e programas PIBIC, extensão ou eventos de graduação 0,2  

Participação em banca de mestrado  0,3  

Participação em banca de monografia de especialização e graduação 0,2  

Aprovação em Concurso público na docência  0,1  

Prêmios e títulos honoríficos e públicos concedidos por instituição acadêmica (em razão de ensino, pesquisa, 

extensão) 
0,1 

 

Participação como conselheiro(a) de Conselhos Profissionais e/ou de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura 0,1  

TOTAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA: 

100,0 

 

   

   

 


