
 
Documento aprovado em reunião extraordinária da Congregação da ENUFBA de 05/03//2018. 1

 

 

Serviço Público Federal  
Universidade Federal da Bahia  

Escola de Nutrição  

 

Endereço:  Rua Basílio da Gama, S/N - Canela - Salvador / Bahia CEP 40.110.907 
Telefone : (071) 3283-7700 /7701 e-mail : enufba@ufba.br 

 
 

Concurso Docente do Edital 01/2018  
Departamento da Ciência dos Alimentos 

Área de conhecimento:  Ciência da Nutrição e Alimentação (Técnica Dietética) 
Classe: Adjunto A – RT: Dedicação Exclusiva (DE), 01 vaga 

 
 

BAREMA PARA PROVA DE TÍTULO  
 
 
 
Nome do Candidato:__________________________________________ 
 
 
1 - TÍTULOS ACADÊMICOS  
 
       Pontuação Máxima: 20 pontos  
 

 
Pontuação  

 

 
Títulos  

 
Máxima  Obtida  

• Livre docência               5,0  
• Doutorado na área do concurso, com objeto da tese 

relacionado com área do concurso, a ser atestado 
pela Banca Examinadora. 

17,0  

• Doutorado na área do concurso, com objeto da tese 
em área correlata. 

12,0  

• Doutorado em andamento na área do concurso, 
cumprida a etapa de qualificação. 

4,0  

• Mestrado na área do concurso 4,0  
• Especialização na área com C.H. 5760 (*), com o 

objeto do trabalho de conclusão de curso (TCC) 
relacionado com a área do concurso 

2,5  

• Especialização na área com C.H. 5760 (*), cujo objeto 
do trabalho de conclusão de curso (TCC) não esteja 
relacionado com a área do concurso 

2,0  

• Especialização na área com C.H.  ≥360 1,5  
• Aperfeiçoamento na área (mínimo 180 horas) 0,5  

Pontos Obtidos  
  

 
*Carga horária mínima definida pelo MEC para Especialização sob a forma de Residência = 5760 horas 
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2 – TÍTULOS DIDÁTICOS  
 
      
 
 Pontuação Máxima: 20 pontos  
 

 
Títulos  

 
Pontos  

Pontuação do 
candidato  

• Docência no Ensino Superior na área do concurso 
 

0,5 por semestre 
(máximo de 4,0) 

 

• Docência no Ensino Superior em outra área 
 

0,25 por ano 
(máximo de 2,0) 

 

• Docência no Ensino Médio         0,20 por ano 
(máximo de 1,0) 

 

• Docência em curso de extensão (Ensino Superior) 
 

0,25 por atividade  
(máximo de 2,0) 

 

• Conferência, palestra, seminários, cursos diversos. 
 

0,20 por atividade  
(máximo de 2,0) 

 

Orientação de trabalhos acadêmicos concluídos 

• Stricto sensu 
 

1,0 por aluno                        
(máximo de 4,0) 

 

• Lato sensu            0,5 por aluno 
(máximo de 1,0) 

 

• Graduação 0,25 por aluno 
(máximo de 1,0) 

 

• Participação em Banca Examinadora (Concurso 
público, Tese, Dissertação)  

0,50 por atividade 
(máximo de 2,0) 

 

• Participação em Banca Examinadora 
(Especialização e ou Residência)  

0,25 por atividade 
(máximo de 0,5) 

 

• Orientação de Monitoria 0,10 por ano 
(máximo de 0,5) 

 

Pontos Obtidos  
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3 – TÍTULOS DE PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (nos últ imos 5 anos)  
                 Pontuação Máxima: 35 pontos  
 

 
Títulos  

 

 
Pontos  

Pontuação do 
candidato  

Publicação de artigos em periódicos com corpo editorial e indexados no Medline, Web of Science, 
Bireme, Lilacs, Scielo, com ISSN 

• Fator de impacto igual ou maior que 1,0 
 

3,0 por publicação 
(máximo de 8 pontos) 

 

• Fator de impacto menor que 1 2,0 por publicação 
(máximo de 9 pontos) 

 

•   Apresentação oral de trabalho em eventos técnico-
científicos 

0,5 por apresentação 
(máximo de 0,5) 

 

Publicação de trabalho em anais de evento 

• Resumo em evento nacional 
 

0,10 por apresentação 
(máximo de 0,50) 

 

• Resumo expandido em evento nacional 
 

0,25 por apresentação 
(máximo de 0,5) 

 

• Resumo Internacional 
 

0,25 por publicação 
(máximo de 1,0) 

 

• Resumo expandido – eventos internacionais 
 

0,5 por publicação 
(máximo de 1,0) 

 

• Publicação de livro com corpo editorial com ISBN 
 

2,0 por livro 
(máximo de 4,0) 

 

• Publicação de livro com corpo editorial internacional 
 

3,0 por livro 
(máximo de 3,0) 

 

• Publicação de capítulo de livro com corpo editorial 
com ISBN 

1,0 por capítulo 
(máximo de 3,0) 

 

• Tradução de livro técnico 
 

1,0 por capítulo 
(máximo de 1,0) 

 

Propriedade intelectual 

• Patente Registrada 2,0 por patente 
(máximo de 2,0) 

 

• Patente protocolada ou depositada 1,0 por registro 
(máximo de 1,0) 

 

• Premiações advindas do exercício de atividades 
acadêmicas (sem limite temporal) 

0,5 por prêmio 
(máximo de 1,0) 

 

Pontos Obtidos  
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4 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
      
      Pontuação Máxima: 12 pontos  
 

Títulos  
 

 
Pontos  

Pontuação do 
candidato  

• Pós-doutorado  2,0 por Pós 
Doutorado 

(Máximo 4,0 
pontos) 

 

• Atividade de iniciação científica, monitoria ou 
extensão  

0,25 por ano 
(máximo de 1,0) 

 

• Participação em projeto de pesquisa financiada por 
instituições de pesquisa e ou de fomento à pesquisa. 

 

0,5 por ano 
(máximo de 1,0) 

 

Participação em projeto de pesquisa  na área do concurso (nos últimos 5 anos)  

• Como coordenador  1,0 por ano 
(máximo de 2,0) 

 

• Como membro 0,25 por projeto 
(máximo de 0,5) 

 

Participação em projetos de extensão  na área do concurso (nos últimos 5 anos)  

• Como coordenador 1,0 por ano 
(máximo de 2,0) 

 

• Como membro 
 

0,25 por projeto 
(máximo de 1,0) 

 

• Curso de extensão mínimo de 40h 0,25 por curso 
(máximo de 0,5) 

 

• Estágio extracurricular mínimo de 90h (na área) 0,25 por estágio 
(máximo de 1,0) 

 

Curso de atualização na área de conhecimento do concurso (nos últimos 5 anos)  

• 40 a 100 horas 0,25 por curso 
(máximo de 1,0) 

 

• >100 horas 0,5 por curso 
(máximo de 1,0) 

 

• Participação em congressos, simpósios, etc. na área. 0,10 por evento 
(máximo de 0,5) 

 

Pontos Obtidos  
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5 - TÍTULOS PROFISSIONAIS  
      
      Pontuação Máxima: 08 pontos  

 
Títulos  

 

 
Pontos  

 
Pontuação do 

candidato  

• Tempo de efetivo exercício profissional na 
             Área do concurso  

1,0 por ano de 
atividade 

(máximo de 4,0) 

 

• Membro de grupo de pesquisa cadastrado no 
CNPq 

0,5 por ano de 
atividade 

(máximo de 1,0) 

 

• Aprovação em concurso público na área do 
concurso 

0,5 por ano de 
atividade 

(máximo de 1,0) 

 

• Aprovação em processo seletivo simplificado na 
área do concurso 

0,25 por ano de 
atividade 

(máximo de 1,0) 

 

• Revisor de revista, cooperação técnica e 
institucional 

 

0,25 por atividade 
(máximo de 1,0) 

 

Pontos Obtidos  
  

 

 
 
6 - TÍTULOS ADMINISTRATIVOS  
     
      Pontuação Máxima: 05 pontos  

 
Títulos  

 

 
Pontos  

Pontuação do 
candidato  

• Direção, Chefia ou Coordenação em instituição pública 
ou privada por mais de um (1) ano. 

1,0 por ano 
(máximo de 2,0) 

 

• Coordenação de cursos de aperfeiçoamento e 
especialização 

1,0 por ano 
(máximo de 1,0) 

 

• Coordenação de eventos (cursos de extensão CH > 8 h, 
jornadas, seminários, exposições e similares) 

0,5 por evento 
(máximo de 1,0) 

 

• Membro de Comissão organizadora de congressos e 
outros eventos de entidades científicas  

0,5 por ano 
(máximo de 1,0) 

 

Pontos Obtidos  
 

  

(OBS: Os três avaliadores pontuam juntos os títulos  e emitem um só barema, uma nota única)  
 
 
Data:______/______/_________. 
 
Examinadores: ___________________________________________________________________ 

                         ___________________________________________________________________ 

                         ___________________________________________________________________ 


