
NOME DO CANDIDATO:

ÁREA E SUBÁREA:

Titulação Acadêmica

Considerar somente a maior titulação; Pontuação não cumulativa 

1 Doutorado 15

2 Mestrado 10

3 Especialização 5

Subtotal 15 0

Atividades profissionais/Cálculo de pontos (máximo 3 anos) Número de anos/meses
 Pontuação cumulativa (máximo 3 anos)
1  Atividades profissionais na área (exceto ensino) - nº de anos = ______ x 0,83 2,5 0
2  Atividades de ensino em pós-graduação - nº de anos = ____ x 0,83 2,5 0
3  Atividades de ensino em graduação  - nº de anos = ______ x 0,83 2,5 0
4  Atividades de ensino em nível médio - nº de anos = ______x 0,16 0,5 0
5  Estágios de aperfeiçoamento na área - nº de meses = _____x 0,16 0,5 0
6  Cargo e função exercidos em: - nº de anos = ______x 0,50
-   IES (Reitoria, Direção de Unidade e Campus, Coordenações e Assessorias)
-   Colegiados superiores (NDE/CEPE/CONSUNI)
-   Comissões nomeadas por Reitoria
-   Conselhos científicos de instituições de pesquisa ou Conselho editorial de revistas ou de editoras universitárias
-   Comissões de especialistas designadas pelo MEC
-   Consultoria para IES
-   Conselhos ou comissões externas

10 0

Atividades Acadêmicas Cálculo de pontos
 Pontuação cumulativa. (máximo 3 anos)
1  Livro(s) editado(s) - nº de livros = _______ x 1,00 3 0
2  Capítulo(s) de livro(s) - nº de capítulos =______x 0,16 0,5 0
3  Artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em revista indexada QUALIS A - nº de artigos =_____ x 1, 3 0
4 Artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em revista indexada QUALIS B - nº de artigos =______ x 0,50 1,5 0
5  Artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em revista indexada (Outros) - nº de artigos =_____ x 0,16 0,5 0
6  Artigo(s) científico(s) completo(s) ou resumo(s) expandido(s) publicado(s) em anais de eventos técnico-científicos - nº de artigos = 
_____x 0,16 0,5 0

Limite Pontos

1,5 0

Subtotal

Limite Pontos

Limite Pontos

ANEXO III
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



7  Patente - nº de patentes =____x 1,00
-   Registrada ou Depositada
-   Obtidas
  8 Eventos - nº de eventos =____x 0,50

-Palestrante em evento aberto de cunho científico, filosófico, ensaístico, artístico ou didático na área de atuação do docente, 
promovido por instituição nacional e/ou internacional, reconhecida na área de conhecimento em que o palestrante é o único a se 
pronunciar 
-Ministrante de curso em Evento Internacional  
-Ministrante de curso em Evento Nacional 
-Ministrante de Aula Inaugural

9 Outras Produções - nº de produções =____ x 0,50
-   Bolsa de produtividade em pesquisa ou de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq
-   Orientação de dissertações e teses concluídas 
-   Orientação de iniciação científica, estágios, trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização
-   Participação em banca de concurso público
-   Participação em banca de defesa de trabalho de conclusão de curso de graduação e/ou especialização 
-   Participação em banca de defesa de dissertação ou tese 
-   Trabalho completo em Evento Internacional
-   Trabalho completo em Evento Nacional
-   Premiações resultantes de produção técnica ou científica 
-   Produção de multimeios de natureza científica, educativa ou artística
-   Criação de software  ou similar (codificado em linguagem de programação), desenvolvido em projetos de pesquisa e/ou 
desenvolvimento experimental contratados/conveniados por órgãos públicos ou setor produtivo, com clara aplicação prática para a 
obtenção dos resultados do projeto
-   Participação em curso de extensão universitária ou em atualização na área de conhecimento, matéria ou de formação pedagógica 
com 40 horas ou mais horas
-Participação em eventos com no mínimo 12 horas

15 0

40 0

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

Nome 

Assinatura 

Subtotal

TOTAL DE PONTOS

1,5 0

1,5 0

3 0


