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RESOLUÇÃO FMB-UFBA nº 01/2014

Dispõe sobre os Baremas para as provas dos
Concursos Públicos para ingresso na Carreira
do Magistério Superior da FMB.

A Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), no uso das suas atribuições, considerando as deliberações do
Conselho Universitário da UFBA, especificadas na Resolução CONSUNI-UFBA n°
03/2013, de 11 de Julho de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, os Baremas de avaliação da Prova de Títulos para a Classe de
Professor Adjunto A(Anexo I), da Prova de Defesa de Memorial (Anexo II), da Prova
Escrita (Anexo III) e da Prova Didática (Anexo IV) para todas as classes, a serem
utilizados em todos os concursos públicos para docentes do magistério superior,
vigentes à partir da presente data.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pela Congregação,
revogadas as disposições em contrário e, especificamente, as Resoluções FMB-UFBA
nº 02/2011 e nº 01/2013.

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, 11 de Março de 2014.

Profa. LORENE LOUISE SILVA PINTO
Diretora da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA

Presidente da Congregação

Anexo I
Barema TÍTULOS – Classe A Adjunto
1.TÍTULOS ACADÊMICOS

MÁXIMO: 30

GRADUAÇÃO
Graduação na área de interesse do concurso

5

Graduação em área afim

3

Graduação em outra área

2

PÓS-GRADUAÇÃO – DOUTORADO
Na área de interesse do concurso

15

Na área de Saúde

15

Na área de Educação

15

Em outra área

10

PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO
Na área de interesse do concurso

4

Na área de Saúde

4

Na área de Educação

4

Em outra área

2

PÓS-GRADUAÇÃO – LIVRE DOCÊNCIA

4

Especialização sob a forma de Residência ou outro nível equivalente na área do concurso ou
área afim (4 pontos por curso, até 2 cursos)

8

Curso de Aperfeiçoamento na área de interesse do concurso ou área afim (1 ponto/curso, até 2
cursos)

2

Estágio de Pós-Doutorado (1 ponto por estágio, até dois estágios)

2

Bolsa de estudo ou de pesquisa conferida por instituição de formação de recursos humanos ou
de fomento à pesquisa (1 ponto/bolsa, até 2 bolsas)

2

2.TÍTULOS CIENTÍFICOS

MÁXIMO: 30

Artigos publicados de natureza científica e indexados em base de dados, nos últimos 5 anos
(até 5 pontos/artigo, máximo 6 artigos)

30

Artigos publicados em revista com corpo editorial, não indexados, nos últimos 5 anos (até 2
pontos/artigo, máximo 4 artigos)

8

Livro publicado (didático, técnico ou científico) por Editora com Conselho Editorial, nos

10

últimos 10 anos (até 5 pontos/livro, máximo 2 livros)
Capítulo de livro (didático, técnico ou científico) por Editora com Conselho Editorial, nos
últimos 10 anos (até 2 pontos/capítulo, máximo 4 capítulos)

8

Coordenação ou Vice-Coordenação de projeto de pesquisa científica com recursos obtidos em
órgãos de fomento à pesquisa (2 pontos/ projeto, até 2 projetos), nos últimos doze meses

4

Participação em projeto de pesquisa científica com recursos obtidos em órgãos de fomento à
pesquisa (1 ponto / projeto, até 2 projetos), nos últimos doze meses

2

3.TÍTULOS DIDÁTICOS

MÁXIMO: 20

Ensino superior, na graduação, em disciplinas da área do concurso ou áreas afins (3
pontos/semestre, até 4 semestres)

12

Ensino superior, na graduação, em disciplinas de outras áreas (2 pontos/ semestre, até 4
semestres)

8

Ensino superior, na pós-graduação, lato senso ou estrito senso, em disciplinas da área do
concurso ou áreas afins, comprovado por Colegiado de curso (3 pontos/semestre, até 4
semestres)

12

Orientação de trabalhos acadêmicos, de conclusão de curso de graduação ou de especialização
(1 ponto/ trabalho concluído, até 3 trabalhos)

3

Orientação de trabalhos acadêmicos, de curso de pós-graduação estrito senso (2 pontos/
trabalho concluído, até 3 trabalhos)

6

Participação em banca examinadora de concurso público (1 ponto/banca, até 5 bancas)

5

Participação em banca examinadora de seleção pública simplificada (0,5 ponto/banca, até 5
bancas)

2,5

Participação em banca examinadora de defesa de tese ou dissertação (1 ponto/banca, até 5
bancas)

5

Participação em banca examinadora de exame de qualificação (0,5 ponto/banca, até 5 bancas)

2,5

Participação em banca examinadora de TCC – trabalho de conclusão de curso ou monografia
(0,5 ponto/banca, até 5 bancas)

2,5

4.TÍTULOS ADMINISTRATIVOS

MÁXIMO: 10

Cargo de chefia ou direção em instituição de ensino superior (2 pontos/ ano de exercício, até
4 anos)

8

Cargo de chefia ou direção em Serviço de Saúde (1 ponto/ ano de exercício, até 4 anos)

4

Cargo de vice-chefia ou vice-direção em instituição de ensino superior (1 ponto/ ano de
exercício, até 4 anos)

4

Chefe de Departamento (1 ponto/ano de exercício, até 4 anos)

4

Vice-chefe de Departamento (0,5 ponto/ano de exercício, até 4 anos)

2

Coordenador de Colegiado de graduação ou de pós-graduação (1 ponto/ano de exercício, até 4
anos)

4

Vice-coordenador de Colegiado de graduação ou de pós-graduação (0,5 ponto/ano de
exercício, até 4 anos)

2

Atividade de assessoramento, coordenação ou assistência no nível central em instituição de
ensino superior (1 ponto/ ano de exercício, até 4 anos)

4

Representante em órgãos colegiados superiores na unidade de ensino (0,5 ponto/ano de
exercício, até 4 anos)

2

Representante em órgãos colegiados superiores na administração central (1 ponto/ano de
exercício, até 4 anos)

4

5.TÍTULOS PROFISSIONAIS

MÁXIMO: 10

Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso ou área afim (1 ponto/ano, até 5
anos)

5

Aprovação em concurso público na área profissional (2 pontos/ concurso, até 3 concursos)

6

Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior (5 pontos/ concurso, até
2 concursos)

10

Exercício de direção de órgãos acadêmicos, científicos ou profissionais na área de atuação do
candidato (1 ponto/ ano de exercício, até 4 anos)

4

Participação em conselhos de órgãos acadêmicos, científicos ou profissionais na área de
atuação do candidato (0,5 ponto/ ano de exercício, até 4 anos)

2

Total de Pontos

Prova de títulos = pontuação total obtida/10

100

Anexo II
Barema – MEMORIAL
1.1.Quanto ao texto escrito
Critérios
Relação de trajetória profissional e acadêmica com a matéria/área do
concurso.
Articulação de seu percurso profissional/acadêmico com outras áreas do
conhecimento e planos de atuação com ensino-pesquisa-extensão e
administração acadêmica.
Seqüência lógica do texto.
1.2. Quanto à apresentação oral
Critérios
Objetividade e clareza
Articulação das idéias apresentadas, permitindo uma configuração do
todo.
Adequação da apresentação com o texto escrito.
1.3. Quanto à arguição
Critérios
Consistência argumentativa.
Capacidade de liderança universitária.
Capacidade para contribuir com o desenvolvimento institucional.
Horizontes profissionais e acadêmicos e perspectivas de ação.
Total de Pontos

Pontuação máxima
1,0
1,0

0,5
Pontuação máxima
1,0
1,0
0,5
Pontuação máxima
2,0
1,0
1,0
1,0
10,0

Anexo III
Barema – PROVA ESCRITA
Critérios
Estrutura de argumentação: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Redação: correção gramatical, uso da norma culta e de terminologia
específica.
Abordagem do tema: clareza, coerência, abrangência e capacidades analítica
e crítica no seu desenvolvimento.
Fundamentação teórica do conteúdo.
Pertinência de autores, referências e bibliografia apresentados (fundamentais
e atualizados).
Total de Pontos

Pontuação máxima
1,5
2,5
3,0
2,0
1,0
10,0

Anexo IV
Barema – PROVA DIDÁTICA
1.1.Plano de aula
Critérios
Clareza dos objetivos.
Adequação de objetivos e conteúdos.
Referências bibliográficas pertinentes.
Procedimentos didáticos para o desenvolvimento da aula.
1.2. Desenvolvimento da aula
Critérios
Coerência entre plano e desenvolvimento da aula.
Linguagem clara, academicamente correta e adequada.
Fundamentação teórica do conteúdo.
Qualidade e uso adequados dos recursos didáticos (forma e conteúdo)
Uso adequado do tempo (relação conteúdo e tempo)
Pertinência de autores e referências bibliográficas apresentadas
(fundamentadas e atualizadas).
Total de pontos

Cálculo da média final
Prova escrita

Nota obtida x 3

Prova didática

Nota obtida x 3

Prova de Títulos

Nota obtida x 2

Defesa de Memorial

Nota obtida x 2

Média Final

Pontuação total obtida/10

Pontuação máxima
0,5
0,5
0,5
0,5
Pontuação máxima
1,5
1,5
2,0
1,5
0,5
1,0
10,0

