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BAREMA DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL
Candidato (a):
Parágrafo 1: O Memorial deverá conter de forma discursiva e circunstanciada:
a) a descrição e a análise, em perspectiva histórica, da produção científica, das atividades
didáticas, de formação e de orientação na área do concurso ou em áreas correlatas;
b) a descrição de outras atividades relacionadas às áreas de conhecimento em exame;
c) as perspectivas de trabalho, linhas de pesquisa e as contribuições resultantes.

Parágrafo 2: No julgamento do Memorial, os examinadores pesarão, levando em conta o
cargo visado:
a) a relevância da vida acadêmica do candidato e sua dedicação a essa atividade;
b) a coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica;
c) o domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso;
d) a capacidade de liderança universitária do candidato.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Domínio do conteúdo e apropriação
de conceitos
2. Consistência argumentativa
3. Apresentação, desenvolvimento,
Clareza, coerência e articulação das
idéias
4. Capacidade de análise e síntese
5. Correção e propriedade da linguagem
6-Trajetória do candidato e sua relação
com o objeto do concurso
7-Defesa da relação entre a trajetória
percorrida pelo candidato com as

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

PONTUAÇÃO
OBTIDA

atividades acadêmicas inerentes ao
objeto
do concurso
9-Perspectivas de atuação na docência 1,0
universitária, linhas de pesquisa e as
contribuições resultantes
9-Envolvimento
e
interesse 1,0
demonstrados
pelas
experiências
apresentadas no memorial
10- Postura do candidato, capacidade 1,0
reflexiva, flexibilidade frente às
argumentações, capacidade de liderança
e de trabalhar em grupo
TOTAL
10,0

