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1. GRUPO I.  
TÍTULOS ACADÊMICOS 

Para fins de pontuação, será considerado apenas um dos títulos abaixo: 
 

ATIVIDADES PONTOS 

Diploma de Doutor ou Livre Docência 
 

30 

Diploma de Mestre 
 

20 

Certificado de Especialização 
 

10 

 
 

2. GRUPO II. 
 ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO 

Poderão ser consideradas todas as atividades abaixo, até o limite de 35 pontos: 
 

ATIVIDADES PONTOS 

Exercício do Magistério no Ensino Superior 
 

1 ponto/ano, até 08 
pontos 

Exercício do Magistério na Educação Básica, incluindo 
atividades de administração, supervisão e orientação 
pedagógica. 

 
0,2 pontos/ano, até 5 
pontos 

Ministração de Ensino não regular (cursos, conferências, 
mesas redondas) na área/sub-área do concurso. 

0,2 pontos por 
ministração até 2 
pontos  

 
Orientação de monografia de especialização aprovada  
 

0,2 pontos por 
monografia até 3 
pontos 

 
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de 
graduação 

0,2 pontos por 
monografia ou trabalho, 
até 2 pontos 

 
Orientação de aluno bolsista de iniciação científica  
 

0,2 pontos por bolsista-
ano até 2 pontos 
 

 
Orientação de aluno bolsista de monitoria 

0,2 pontos por bolsista-
ano até 2 pontos 

 
Orientação de aluno bolsista de extensão 

0,2 pontos por bolsista-
ano até 2 pontos 
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Participação como membro efetivo de banca examinadora 
de trabalho de conclusão de graduação, dissertação de 
mestrado ou concurso público para o magistério superior 

0,2 pontos por tese ou 
Concurso até 5 pontos 

 
Participação de projeto de extensão e pesquisa 

0,2 pontos por projeto 
até 2 pontos 

Atividades de monitoria  0,2 pontos por 
atividade até 2 pontos 

 
 

3. GRUPO III. 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 

ÁREA/SUB-ÁREA, 
OBJETO DA SELEÇÃO. 

 
Até o limite de 25 (vinte e cinco) pontos. 

 
ATIVIDADES 

 
PONTOS 

 

Autoria de livro sobre assunto de interesse da ciência, 
tecnologia ou arte 

1 pontos por livro/até 4 
pontos 

Organização de livro sobre assunto de interesse da ciência, 
tecnologia ou arte 

0,5 pontos por livro até 
2 pontos 

Capítulo de livro sobre assunto de interesse da ciência, 
tecnologia ou arte 

0,5 pontos por capítulo 
até 2 pontos 

Artigo completo publicado em periódico científico 
especializado 
e com corpo de árbitros 

0,5 pontos por artigo 
até 2 pontos 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado 
na 
íntegra em anais 

0,5 pontos por trabalho 
até 2 pontos 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo 
publicado em revista ou anais 

0,3 pontos por trabalho 
até 1,5 pontos 

Relatório técnico de pesquisa publicado  
 

0,3 pontos por relatório 
até 1,5 pontos 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais    
 

0,2 pontos por atividade 
até 2 pontos 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, 
tecnológica ou cultural ou consultorias técnicas prestadas a 
órgãos públicos e privados 

0,2 pontos por 
consultoria até 2 pontos 

Artigos especializados publicados na imprensa  0,2 pontos por artigo 
até 2 pontos  
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Manuais didáticos e outros instrumentos didáticos  
 

0,2 pontos por 
manuais/outros 
instrumentos didáticos 
até 2 pontos 

Participação em congressos, seminários, cursos, simpósios, 
colóquios e palestras 

0,2 pontos por 
participação até 1 ponto 

Apresentação de comunicação oral ou pôster em eventos 0,2 pontos por 
participação até 1 ponto 

 
 

4. GRUPO IV. 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 
 

Poderão ser consideradas todas as pontuações abaixo até o limite de 10 pontos: 
 

ATIVIDADES 
 

PONTOS 
 

 
Membro de Conselhos Superiores de Universidades 
 

 
0,5 pontos por ano 
até 4 pontos 

Chefias de departamento, coordenadores de colegiados de 
curso de graduação, coordenadores de programas de pós-
graduação de caráter permanente 

 
0,5 pontos por ano 
até 2,5 pontos 

Coordenação de curso de especialização de caráter 
permanente ou eventual. 

0,5 pontos por ano 
até 3,5 pontos 

 


