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BAREMA 
 

Itens Especificação Critérios de 

pontuação 

Total 

máximo 

de pontos 

do 

subitem 

Pontuação 

máxima 

atribuível 

ao item 

Formação 

Acadêmica 

Pós-doutorado 8,0  30,0 

Doutorado 20,0  

Mestrado 12,0  

Especialização 8,0  

Graduação em Comunicação 6,0  

Graduação fora da área de Comunicação 4,0  

Premiações Prêmios e distinções na área do concurso 1,0   4,0 

Bolsas de produtividade em pesquisa 1,0  

Experiência 

docente 

Exercício de magistério em Graduação na 

área do concurso até 5 anos 

1,5 por semestre  15,0 

Exercício de magistério em Graduação fora 

da área do concurso até 5 anos 

1,0 por semestre  

Exercício de magistério em Especialização 

na área do concurso até 5 anos 

2,0 por semestre  

Exercício de magistério em Especialização 

fora da área do concurso até 5 anos 

1,0 por semestre  

Exercício de magistério em 

Mestrado/Doutorado na área do concurso 

até 5 anos 

3,0 por semestre  

Exercício de magistério em 

Mestrado/Doutorado fora da área do 

concurso até 5 anos 

2,0 por semestre  

Produção 

científica na 

área da 

comunicação e 

afins nos 

últimos 5 anos 

Livro 8,0   20,0 

Capítulo de livro 4,0   

Organização de livro 2,0   

Artigo científico em periódico Ver tabela I*  

Trabalho completo em anais de congresso 1,0  

Experiência 

técnica e 

científica 

Orientação de monografia/trabalho 

conclusão de curso de graduação ou 

especialização, na área da comunicação, 

defendido(a) e aprovado(a). 

0,5 7,0 10,0 

Orientação de monografia/trabalho 

conclusão de curso graduação ou 

0,25 



especialização, em áreas afins, defendido(a) 

e aprovado(a). 

Orientação de Iniciação Científica, na área 

da comunicação, finalizada. 

0,5 

Orientação de Iniciação Científica, em áreas 

afins, finalizada. 

0,25 

Orientação de dissertação de mestrado, na 

área da comunicação, defendida e aprovada. 

1,0 

Orientação de dissertação de mestrado, em 

áreas afins, defendida e aprovada. 

0,5 

Orientação de tese de doutorado, na área da 

comunicação, defendido e aprovado. 

1,5 

Orientação de tese de doutorado, em áreas 

afins, defendido e aprovado. 

1,0 

 

Participação em eventos nacionais na área 

de comunicação e afins com apresentação 

de trabalho 

0,5 8,0 

Participação em eventos internacionais na 

área de comunicação e afins com 

apresentação de trabalho 

0,5 

Participação em banca de concurso de 

professor efetivo para o magistério superior 

0,5 

Participação em banca examinadora 

monografia/trabalho conclusão de curso 

graduação ou especialização, na área da 

comunicação 

0,25 

Participação em banca examinadora de 

dissertação de mestrado 

0,5 

Participação em banca examinadora de tese 

de doutorado 

1,0 

Participação em banca examinadora de 

qualificação de tese de doutorado 

0,5 

Participação em banca examinadora de 

qualificação de dissertação de mestrado 

0,25 

Participação em projeto de pesquisa com 

fomento de agência 

0,75 

Participação em projeto de pesquisa sem 

fomento de agência 

0,25 

Líder de grupo de pesquisa cadastrado em 

agência de fomento 

1,5 

Coordenação de projeto de extensão 0,75 

Participação em projeto de extensão 0,5 

Membro de Conselho Superior Acadêmico 1,0 por ano 5,0 

Membro Núcleo Docente Estruturante  0,75 por ano 

Membro do Colegiado  0,75 por ano 

Membro de Comissões acadêmicas ou na 

área do concurso.  

0,25  

Organização de evento 

científico/acadêmico/cultural 

0,5 

Parecerista em evento científico e periódico 0,25 

Membro de Conselho Editorial de periódico 

científico 

0,5 

Experiência 

profissional 

não docente 

Experiência Profissional na área do 

concurso 

1,0 por ano  15,0 

Experiência Profissional em áreas afins 0,5 por ano  

Administração 

acadêmica 

Diretor de unidade universitária 1,5 ano  

 

6,0 

Vice-Diretor de unidade universitária 0,5 ano  

Coordenação de curso 1,0 ano  



Vice-coordenação de curso 0,5 ano  

Chefia de Departamento 1,0 ano  

Vice-Chefia de Departamento 0,5 ano  

 

 

*TABELA I – ARTIGOS 
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Suzana Oliveira Barbosa 

Diretora da Faculdade de Comunicação  
 Universidade Federal da Bahia 

 
 

 

Qualis Nota 

AI, A2 4,0 

B1, B2 3,0 

B3 2,0 

B4 1,0 

B5 0,5 

Artigos em periódicos nacionais - sem Qualis: 0,3 

Artigos em periódicos internacionais 

 

- sem Qualis: 2,0 

- com Qualis: seguir a classificação 

CAPES 
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