
TOTAL 0,00
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Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Habilidades para consolidação dos programas de pós-graduação 0,2

Habilidades na administração da educação superior 0,2

Prestação de serviços à comunidade externa (ex. consultoria, assessoria) 0,2

Habilidades para formação de rede de colaboração científica 0,5

Habilidades para captação de recursos 0,5

Pesquisa 0,5

Extensão 0,5

0,25

Administração
Cargos administrativos acadêmicos que demonstrem a capacidade de liderança do 

candidato (por semestre)
1,00

SUBTOTAL I - Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

Obtenção de premiações

1,00

Demonstração de capacidade de contribuição para a sociedade 1,00

Demonstração de capacidade de contribuição no processo de formação técnica e 

humanística dos estudantes
1,00 1,00

2,00
Na área da educação 1,00

Habilidades desenvolvidas 

durante a vida acadêmica do 

candidato

Demonstração de envolvimento em projetos, grupos de pesquisa e produção acadêmica 

em geral
1,00

Produtos gerados 0,50

Curso de Formação 

Complementar

Na área do concurso 0,25

Formação complementar em áreas afins 0,50

Formação complementar em áreas diversas 0,10

Pós-Doutorado:

Metas atingidas/objetivos 0,25

Aproveitamento 0,25

Pontos p/ item
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Formação do candidato: 

Graduação

Formação na área do concurso 1,00

Formação didático-pedagógica 1,00

Formação complementar em áreas afins 0,50

DEFESA DE MEMORIAL (AVALIADOR 1)

NOME AVALIADOR: 0

PARTE ESCRITA (50 pontos)

I. Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

ÁREA DO CONCURSO: TÉCNICA CIRÚRGICA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS DATA:

CANDIDATO: 0 INSCRIÇÃO:

Item 

Formação complementar em áreas diversas 0,10

Formação do candidato: Pós-

Graduação

Formação na área do concurso 1,00

II. Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

Item Pontos p/ item
Pont. 

obtida

Pont. 

máxima

Projetos acadêmicos

Ensino 0,5

Habilidades para inovação e aprimoramento do ensino de graduação

SUBTOTAL II - Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

III. Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

0,2



2,0

10,00 0,00

10,00 0,00

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,00 0,00

6,0

6,0

6,0

30,00 0,00

TOTAL 0,00

CANDIDATO: 0 INSCRIÇÃO:

DEFESA DE MEMORIAL (AVALIADOR 2)

NOME AVALIADOR: 0

SUBTOTAL ARGUIÇÃO – 30 pontos 

ÁREA DO CONCURSO: TÉCNICA CIRÚRGICA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS DATA:

Pont. 

obtida

Habilidade de expressão em Língua Portuguesa de forma clara, concisa e gramaticalmente correta

Habilidade de adaptação à infraestrutura da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia e às políticas institucionais

Habilidade de obtenção de cooperação para o desenvolvimento de suas atividades como docente do magistério superior nas esferas do 

ensino, pesquisa e extensão
6,0

Adequação dos recursos ao conteudo e ao tempo destinado para apresentação

Habilidade do candidato para introduzir a apresentação do seu memorial

Habilidade do candidato para manter a concentração dos expectadores durante sua apresentação

Coerência e sequência lógica

Perspectivas futuras e plano de trabalho

Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Ajuste ao tempo (mínimo de 30 e máximo de 60 minutos)

Qualidade dos recursos utilizados em termos estéticos e de conteúdo

Produção científica, artística e/ou cultural continuada após o doutorado na área do concurso ou correlata que demonstrem a competência do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior
3

Participação, após obtenção do título de doutor, em atividades profissionais e acadêmicas que contribuam na consolidação do perfil do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior - proporcional ao tempo de obtenção do título.
3

Amadurecimento na aquisição do conhecimento e de experiências profissionais nas diferentes etapas da vida acadêmica

SUBTOTAL III - Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

IV. Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

4,0

Participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a pós-graduação (ex. mini-cursos, cursos de extensão, estágios, 

oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação
4,0

Demonstração da participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a graduação (ex. mini-cursos, cursos de 

extensão, estágios, oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação

Habilidade de contextualização do conteúdo do concurso de maneira multi e transdisciplinar e a inserção do candidato na temática 

apresentada
4

SUBTOTAL IV - Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

ARGUIÇÃO – 30 pontos 

SUBTOTAL APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com embasamento técnico científico atualizado

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com segurança e postura adequadas ao cargo de docente do magistério 

superior
6,0
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1,5

1,5

15,00 0,00

0,2

SUBTOTAL II - Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

III. Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Demonstração da participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a graduação (ex. mini-cursos, cursos de 

extensão, estágios, oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação
4,0

Item 

Prestação de serviços à comunidade externa (ex. consultoria, assessoria)

Habilidades para captação de recursos 0,5

Habilidades para inovação e aprimoramento do ensino de graduação 0,2

Habilidades na administração da educação superior 0,2

Habilidades para consolidação dos programas de pós-graduação 0,2

Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Projetos acadêmicos

Ensino 0,5

Pesquisa 0,5

Extensão 0,5

Obtenção de premiações 0,25

Administração
Cargos administrativos acadêmicos que demonstrem a capacidade de liderança do 

candidato (por semestre)
1,00

Demonstração de capacidade de contribuição para a sociedade 1,00

Demonstração de capacidade de contribuição no processo de formação técnica e 

humanística dos estudantes
1,00 1,00

2,00
Na área da educação 1,00

Habilidades desenvolvidas 

durante a vida acadêmica do 

candidato

Demonstração de envolvimento em projetos, grupos de pesquisa e produção acadêmica 

em geral
1,00 1,00

0,50

Curso de Formação 

Complementar

Na área do concurso 0,25

Formação complementar em áreas diversas 0,10

Pós-Doutorado:

Metas atingidas/objetivos 0,25

Aproveitamento 0,25

Produtos gerados

0,10

Formação do candidato: Pós-

Graduação

Formação na área do concurso 1,00

Formação complementar em áreas afins 0,50

1,00

Formação didático-pedagógica 1,00

Formação complementar em áreas afins 0,50

Formação complementar em áreas diversas

PARTE ESCRITA (50 pontos)

I. Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

Item Pontos p/ item
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Formação do candidato: 

Graduação

Formação na área do concurso

SUBTOTAL I - Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

II. Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

Item Pontos p/ item

Habilidades para formação de rede de colaboração científica 0,5

4,0
Participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a pós-graduação (ex. mini-cursos, cursos de extensão, estágios, 

oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação



2,0

10,00 0,00

10,00 0,00

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,00 0,00

6,0

6,0

6,0

30,00 0,00

TOTAL 0,00

PARTE ESCRITA (50 pontos)

I. Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

Item Pontos p/ item
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com segurança e postura adequadas ao cargo de docente do magistério 

superior
6,0

Habilidade de expressão em Língua Portuguesa de forma clara, concisa e gramaticalmente correta

SUBTOTAL ARGUIÇÃO – 30 pontos 

Habilidade do candidato para introduzir a apresentação do seu memorial

Habilidade do candidato para manter a concentração dos expectadores durante sua apresentação

Coerência e sequência lógica

Perspectivas futuras e plano de trabalho

Pont. 

obtida

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com embasamento técnico científico atualizado

3

SUBTOTAL IV - Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

Item 
Pont. 

obtida

Produção científica, artística e/ou cultural continuada após o doutorado na área do concurso ou correlata que demonstrem a competência do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior

Habilidade de contextualização do conteúdo do concurso de maneira multi e transdisciplinar e a inserção do candidato na temática 

apresentada
4

Participação, após obtenção do título de doutor, em atividades profissionais e acadêmicas que contribuam na consolidação do perfil do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior - proporcional ao tempo de obtenção do título.
3

Amadurecimento na aquisição do conhecimento e de experiências profissionais nas diferentes etapas da vida acadêmica

SUBTOTAL III - Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

IV. Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Pont. 

máxima

Ajuste ao tempo (mínimo de 30 e máximo de 60 minutos)

Qualidade dos recursos utilizados em termos estéticos e de conteúdo

Adequação dos recursos ao conteudo e ao tempo destinado para apresentação

SUBTOTAL APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

ARGUIÇÃO – 30 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

6,0

Habilidade de adaptação à infraestrutura da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia e às políticas institucionais

Habilidade de obtenção de cooperação para o desenvolvimento de suas atividades como docente do magistério superior nas esferas do 

ensino, pesquisa e extensão

CANDIDATO: 0 INSCRIÇÃO:

ÁREA DO CONCURSO: TÉCNICA CIRÚRGICA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS DATA:

DEFESA DE MEMORIAL (AVALIADOR 3)

NOME AVALIADOR: 0
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3

0,2

Habilidades na administração da educação superior 0,2

Pont. 

obtida

Demonstração da participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a graduação (ex. mini-cursos, cursos de 

extensão, estágios, oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação

III. Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

4,0

Projetos acadêmicos

Ensino 0,5

Pesquisa 0,5

Extensão 0,5

Obtenção de premiações 0,25

Administração
Cargos administrativos acadêmicos que demonstrem a capacidade de liderança do 

candidato (por semestre)
1,00

Pont. 

obtida

2,00
Na área da educação 1,00

Habilidades desenvolvidas 

durante a vida acadêmica do 

candidato

Demonstração de envolvimento em projetos, grupos de pesquisa e produção acadêmica 

em geral
1,00

Demonstração de capacidade de contribuição para a sociedade 1,00

Produtos gerados 0,50

Curso de Formação 

Complementar

Na área do concurso 0,25

Pós-Doutorado:

Metas atingidas/objetivos 0,25

1,00

Formação complementar em áreas afins 0,50

Formação complementar em áreas diversas 0,10

Aproveitamento 0,25

1,00

Formação didático-pedagógica 1,00

Formação complementar em áreas afins 0,50

Formação complementar em áreas diversas 0,10

Formação do candidato: 

Graduação

Formação na área do concurso

Formação do candidato: Pós-

Graduação

Formação na área do concurso

1,00

Demonstração de capacidade de contribuição no processo de formação técnica e 

humanística dos estudantes
1,00

SUBTOTAL I - Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a esta atividade – Máximo 15 pontos 

II. Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

Item Pontos p/ item
Pont. 

máxima

1,00

Habilidades para formação de rede de colaboração científica 0,5

Habilidades para captação de recursos

Prestação de serviços à comunidade externa (ex. consultoria, assessoria) 0,2

SUBTOTAL II - Perspectiva de Trabalho – Máximo 15 pontos 

0,5

Habilidades para inovação e aprimoramento do ensino de graduação 0,2

Habilidades para consolidação dos programas de pós-graduação

4,0

Item 
Pont. 

máxima

SUBTOTAL III - Coerência na Trajetória Acadêmica percorrida pelo Candidato – Máximo 10 pontos 

Participação e/ou coordenação de atividades de formação profissional durante a pós-graduação (ex. mini-cursos, cursos de extensão, estágios, 

oficinas) na área do concurso ou correlata e como estas influenciaram sua formação

Amadurecimento na aquisição do conhecimento e de experiências profissionais nas diferentes etapas da vida acadêmica

IV. Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

4

Pont. 

obtida

Habilidade de contextualização do conteúdo do concurso de maneira multi e transdisciplinar e a inserção do candidato na temática 

apresentada

Participação, após obtenção do título de doutor, em atividades profissionais e acadêmicas que contribuam na consolidação do perfil do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior - proporcional ao tempo de obtenção do título.



10,00 0,00

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,00 0,00

6,0

6,0

6,0

30,00 0,00

MÉDIA 0,00DEFESA DE MEMORIAL  (MÉDIA DA NOTA DOS 3 AVALIADORES)

Habilidade de expressão em Língua Portuguesa de forma clara, concisa e gramaticalmente correta

Habilidade de adaptação à infraestrutura da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia e às políticas institucionais

Habilidade de obtenção de cooperação para o desenvolvimento de suas atividades como docente do magistério superior nas esferas do 

ensino, pesquisa e extensão
6,0

SUBTOTAL APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

ARGUIÇÃO – 30 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com embasamento técnico científico atualizado

SUBTOTAL IV - Domínio e atualização do candidato quanto ao tema do concurso - Máximo 10 pontos 

APRESENTAÇÃO ORAL – 20 pontos 

Item 
Pont. 

máxima

Pont. 

obtida

Produção científica, artística e/ou cultural continuada após o doutorado na área do concurso ou correlata que demonstrem a competência do 

candidato para o exercício da função de docente do magistério superior
3

Perspectivas futuras e plano de trabalho

Habilidade para responder corretamente as questões formuladas com segurança e postura adequadas ao cargo de docente do magistério 

superior
6,0

SUBTOTAL ARGUIÇÃO – 30 pontos 

Ajuste ao tempo (mínimo de 30 e máximo de 60 minutos)

Qualidade dos recursos utilizados em termos estéticos e de conteúdo

Adequação dos recursos ao conteudo e ao tempo destinado para apresentação

Habilidade do candidato para introduzir a apresentação do seu memorial

Habilidade do candidato para manter a concentração dos expectadores durante sua apresentação

Coerência e sequência lógica


