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NOME DO CANDIDATO:  ___________________________________________________________________        

 

Disciplina:____________________________________________________________________REGIME:  DE 

 

Examinador: ___________________________________________________________________Nota :_____ 

                 

A Nota do candidato, atribuída por examinador, é obtida por meio da fórmula: 
 

 
Nota do candidato =      3 x prova escrita + 2 x prova de títulos + 3 x prova didática + 2 x memorial 
                                                                                  10 

I. Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos 

Nota da prova de títulos:_____ 

A nota da prova de títulos é obtida por meio da fórmula: 

4 títulos acadêmicos + 2 títulos científicos + 3,5 títulos didáticos + 0,25 títulos administrativos + 0,25títulos profissionais
Nota da prova de títulos = 

10

× × × × × 
 
 

Obs.: Após o cálculo da nota da prova de títulos, atribua o resultado apenas com uma casa decimal. 

1 Títulos Acadêmicos 

Títulos Acadêmicos – Grupo A  

Número de 

títulos 

apresentados 

Pontuação 

Por 

unidade 

Máxima a 

considerar 
Considerada 

1.1 Livre-Docência  1.50 1.50  

1.2 Doutorado na área do concurso  5.00 5.00  

1.3 Doutorado em área afim (desconsiderar se pontuou em 1.2)  2.50 2.50  

1.4 Doutorado fora da área do concurso (desconsiderar se pontuou em 1.2 ou 

em 1.3) 
 1.00 1.00  

1.5 Mestrado na área do concurso   4.00 4.00  

1.6 Mestrado em área afim (desconsiderar se pontuou em 1.5)  2.00  2 .00   

1.7 Mestrado fora da área do concurso (desconsiderar se pontuou em 1.5 ou 

em 1.6) 
 1.00 1.00  

1.8 Especialização lato sensu (mínimo 360h) na área do concurso  0.20 0.20  

1.9 Especialização lato sensu (mínimo 360h) em área afim (desconsiderar se 

pontuou em 1.8)  
 0.10 0.10  

1.10 Graduação na área do concurso  2.00 2.00  

1.11 Graduação em área afim (desconsiderar se pontuou em 1.10)  1.60 1.60  

1.12 Graduação fora da área do concurso (desconsiderar se pontuou em 1.10 ou 

em  1.11) 
 0.40 0.40  

1.13 Bolsa oficial de iniciação científica (por ano)  0.20 0.60  

1.14 Pesquisa ou estágio que exceda os requisitos de graduação (por ano ou a 

cada 180h, conforme o caso) 
 0.05 0.15  

1.15 Participação em cursos em que tenha havido verificação formal de 

aprendizagem e de freqüência (mínimo de 20h) 
 0.05 0.15  

1.16 Bolsa de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de 

recursos humanos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio 

cultural de alto nível (excetuando-se bolsas de iniciação científica). 

Pontuação por bolsa. 

 0.10 0.30  

   Soma das pontuações consideradas  

 Total de pontos de Títulos Acadêmicos (limitado a 10 pontos)  



2 Títulos científicos, artísticos e literários* 

Títulos científicos, artísticos e literários – Grupo B 
Número de 

títulos 

apresentados 

Pontuação 

Por 

unidade 

Máxima a 

considerar 
Considerada 

2.1 Artigo completo publicado em periódico especializado QUALIS 
2.1.1 A1 e A2  0.95 

5.00  2.1.2 B1 e B2  0.50 
2.1.3 B3 e B4  0.25 

2.2 Livro publicado por editora com conselho editorial ou produção autoral 

publicada em meio controlado, com ISBN, equivalente na área do concurso 
 1.00 2.00  

2.3 Parte de livro publicado por editora com conselho editorial ou produção 

autoral publicada em meio controlado, com ISBN, equivalente na área do 

concurso 

 0.50 1.00  

2.4 Prêmio à produção científica  0.10 0.50  

2.5 Apresentação em congressos   0.30  4.00  

2.6 Participação em congressos   0.20 2.10  

2.7 Apresentação em reuniões científicas (conferências, palestras ou 

comunicação em seminários  internacionais e nacionais) 
 0.20 1.00  

2.8 Resumo publicado de trabalho apresentado em evento técnico-científico 

internacional (congressos, seminários, jornadas)  
 0.30 1.20  

2.9 Resumo publicado de trabalho apresentado em evento técnico-científico 

nacional (congressos, seminários, jornadas)  
 0.20 1.00  

2.10 Desenvolvimento de software  0.25 0.75  

2.11 Propriedade intelectual com patente ou registro (processo ou técnica, 

produto tecnológico) 
 0.25 0.75  

2.12 Elaboração de cartografia, mapa ou similar  0.25 0.75  

2.13 Revisor ou árbitro de periódico especializado c/ conselho editorial  0.25 0.75  

2.14 Autor de Projeto de Pesquisa aprovado por órgãos de fomento  0.25 1.00  

2.15 Participante de projeto pesquisa aprovado por órgãos de fomento  0.25 1.00  

2.16 Participante em comitês científicos e/ou comissões de organização de 

eventos científicos 
 0.25 0.75  

   Soma das pontuações consideradas  

 Total de pontos de Títulos Acadêmicos (limitado a 10 pontos)  

*A avaliação de títulos científicos, artísticos e literários compreenderá apenas as atividades realizadas no decurso dos últimos cinco anos que 

antecede o início da inscrição. 

 

3 Títulos didáticos** 

Títulos didáticos – Grupo C 

Número de 

títulos 

apresentados 

Pontuação 

Por 

unidade 

Máxima a 

considerar 
Considerada 

3.1 Exercício do magistério superior na área do concurso (disciplinas 

distintas/semestre) - excetuando-se componentes curriculares relacionados 

a monografias e estágios curriculares 

 0.50 9.00  

3.2 Exercício do magistério superior em área afim (disciplinas 

distintas/semestre) - excetuando-se componentes curriculares relacionados 

a monografias e estágios curriculares 

 0.20 4.00  

3.3 Exercício do magistério de pós-graduação stricto e/ou lato  sensu 

(disciplinas distintas/semestre) 
 0.75 7.50  

3.4 Orientação de trabalhos conclusão de curso ou estágio curricular  0.10 1.00  

3.5 Orientação de iniciação científica  0.20 1.00  

3.6 Co-orientação de dissertação de mestrado aprovada  0.50 1.50  

3.7 Co-orientação de tese de doutorado aprovada  1.00 2.00  

3.8 Orientação de dissertação de mestrado aprovada  1.00 3.00  

3.9 Orientação de tese de doutorado aprovada  2.00 4.00  

3.10 Supervisão de pós-doutoramento concluído  1.00 2.00  

3.11 Monitoria (por semestre)  0.10 0.50  

3.12 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de trabalho de 

conclusão de curso 
 0.10 0.50  

3.13 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de dissertação 

de mestrado 
 0.25 1.00  

3.14 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de exame de 

qualificação de doutorado 
 0.30 0.90  

3.15 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de tese de 

doutorado 
 0.50 2.00  

3.16 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de concurso 

para docente permanente 
 0.50 2.00  

3.17 Participação em banca examinadora, como membro efetivo, de concurso 

para docente substituto 
 0.10 0.50  

3.18 Tutoria de grupo PET (por grupo/por ano)  0.50 2.00  

   Soma das pontuações consideradas  

 Total de pontos de Títulos Acadêmicos (limitado a 10 pontos)  

**A avaliação de títulos científicos, artísticos e literários compreenderá apenas as atividades realizadas no decurso dos últimos cinco anos que 

antecede o início da inscrição. 



4 Títulos administrativos 

Títulos administrativos – Grupo D 

Número de 

títulos 

apresentados 

Pontuação 

Por 

unidade 

Máxima a 

considerar 
Considerada 

4.1 Reitor (por ano de mandato)  2.00 8.00  

4.2 Vice-reitor, diretor de unidade ou pró-reitor (por ano de mandato)  1.00 4.00  

4.3 Membros de conselhos superiores de IES (por ano de mandato)  0.50 2.00  

4.4 Membro de comissão permanente no âmbito de IES (por ano de mandato)  0.20 1.80  

4.5 Membro de comissão permanente no âmbito da unidade universitária (por 

ano de mandato) 
 0.10 1.00  

4.6 Chefia de departamento, coordenação de colegiado de curso de graduação, 

coordenação programa de pós-graduação strictu senso (por ano de 

mandato) 

 0.50 2.00  

4.7 Coordenação de curso de extensão (por ano de mandato)  0.10 0.20  

4.8 Representação discente em órgãos colegiados (excetuando-se a pontuação  

do item 4.3), por ano de mandato 
 0.25 1.00  

   Soma das pontuações consideradas  

 Total de pontos de Títulos Acadêmicos (limitado a 10 pontos)  

 

 

5 Títulos profissionais 

Títulos profissionais – Grupo E 

Número de 

títulos 

apresentados 

Pontuação 

Por 

unidade 

Máxima a 

considerar 
Considerada 

5.1 Exercício profissional como graduado na área do concurso (por ano de 

atividade) 
 1.00 5.00  

5.2 Exercício profissional como graduado em área afim (por ano de atividade)  0.50 2.50  

5.3 Atividade de consultoria relacionada área do concurso  0.50 5.00  

5.4 Estágios em empresa, excetuando-se o estágio curricular de graduação  0.50 2.00  

5.5 Estágios em instituição acadêmica  0.50 1.00  

5.6 Presidência de conselhos profissionais  1.00 2.00  

5.7 Aprovação concurso público de magistério superior (efetivo)  0.50 2.00  

   Soma das pontuações consideradas  

 Total de pontos de Títulos Acadêmicos (limitado a 10 pontos)  

 

II. Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova Didática 

Nota da prova didática:_____ 
 

Critérios 
Pontuação 

Máxima Considerada 

PLANO DE AULA   

Clareza dos objetivos 0,2  

Adequação dos objetivos ao conteúdo 0,2  

Coerência da subdivisão do conteúdo 0,2  

Adequação do conteúdo ao tempo disponível 0,2  

Seleção apropriada do material didático 0,2  

DESENVOLVIMENTO DA AULA   

Relação entre o plano e o desenvolvimento da aula 1,0  

Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo 1,0  

Abordagem das idéias fundamentais do conteúdo 1,0  

Seqüência lógica do conteúdo dissertado 1,0  

Articulação entre as idéias apresentadas, permitindo a configuração do 

seu todo 
1,0  

Consistência teórica do conteúdo 1,0  

Uso adequado do material didático 1,0  

Cumprimento do tempo estipulado 1,0  

Uso adequado do tempo 1,0  

TOTAL 10,0  

   

   



 

III. Quadro de Atribuição de Pontos para a defesa de Memorial 
 

Nota da defesa de Memorial:_____ 
 

Itens a considerar 
Pontuação 

Máxima Considerada 

QUANTO AO TEXTO ESCRITO   

Relação da trajetória profissional e acadêmica com a matéria/ área do 

concurso 
1,0  

Seqüência lógica do texto 0,5  

QUANTO À APRESENTAÇÃO ORAL   

Objetividade e clareza 1,0  

Articulação das idéias apresentadas, permitindo uma configuração do todo 1,0  

Adequação da apresentação com o texto escrito  0,5  

QUANTO À ARGUIÇÃO   

Consistência argumentativa 2,0  

Aprendizagem decorrente das experiências relatadas 1,0  

Outros itens que comissão julgadora achar pertinentes 3,0  

TOTAL 10,0  

 

 

IV. Quadro de Atribuição de Pontos para a prova escrita 
 

Nota da prova escrita:_____ 
 

Itens a considerar 
Pontuação 

Máxima Considerada 

Apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão) 2,0  

Domínio dos conteúdos 4,0  

Poder se síntese/objetividade 2,0  

Correção e propriedade da linguagem 2,0  

TOTAL 10,0  

 


