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ANEXO IV – QUADRO DE ATRIBUÍÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Titulação
Candidato:
Área de Conhecimento:

TÍTULOS*
Doutorado na área
Mestrado na área
Especialização na área
* Deverá ser pontuada apenas a maior titulação do(a) candidato(a).
** Neste quadro será pontuado apenas um título.

PONTOS

QUANTIDADE**

PONTUAÇÃO
TOTAL

20 pontos
12 pontos
8 pontos

Atividades ligadas ao Ensino, a Extensão e a Pesquisa
ATIVIDADES
1. Docência – Ensino Superior – Graduação na área pleiteada
2. Docência – Pós-Graduação – especialização – lato sensu, na
área pleiteada
3. Docência – Pós-Graduação – scritu sensu, na área pleiteada
4. Orientação de tese de doutorado aprovada
5. Orientação de dissertação de Mestrado aprovada
6. Orientação de monografia de especialização aprovada
7. Orientação de monografia de graduação aprovada
8. Orientação de grupo PET
9. Orientação concluída de aluno bolsista de iniciação científica
10. Orientação concluída de aluno bolsista de monitoria
11. Orientação concluída de aluno bolsista de extensão
12. Participação como membro efetivo de banca examinadora de
dissertação de Doutorado
13. Participação como membro efetivo de banca examinadora de
dissertação de Mestrado
14. Participação como membro efetivo de banca examinadora de
Pós-Graduação lato sensu
15. Participação como membro efetivo de banca examinadora de
graduação
16. Participação como membro efetivo de banca examinadora de
Concurso Público de Professor da Carreira do Magistério Superior
17. Coordenação de projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão –
com financiamento
18. Coordenação de projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão –
sem financiamento

PONTOS
1 ponto/ semestre – até
05 pontos
02 pontos/ semestre – até
10 pontos
03 pontos/ semestre – até
15 pontos
03 pontos/ tese – até 15
pontos
02 pontos/ dissertação –
até 10 pontos
0,5 ponto/ monografia –
até 04 pontos
0,2 ponto/ monografia –
até 02 pontos
0,5 ponto por grupo/
ano – até 01 pontos
0,3 ponto por bolsista/
ano – até 1,5 pontos
0,2 ponto por bolsista/
ano – até 01 pontos
0,2 pontos por bolsista/
ano – até 01 pontos
01 ponto/ dissertação –
até 05 pontos
0,5 ponto/ dissertação –
até 04 pontos
0,2 ponto/ dissertação –
até 02 pontos
0,1 ponto por trabalho –
até 01 ponto
0,5 ponto por concurso –
até 1,5 pontos
0,2 ponto por projeto –
até 02 pontos
0,1 ponto por projeto –
até 01 ponto

QUANTIDADE

PONTUAÇÃO
TOTAL

Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na área de conhecimento do Concurso
ATIVIDADES
19. Autoria ou coautoria de livro, cultural ou técnico
20. Organização de livro, cultural ou técnico
21. Capítulo de livro, cultural ou técnico
22. Tradução de livro especializado
23. Artigo completo publicado em periódico científico
internacional indexado pela CAPES
24. Artigo completo publicado em periódico científico nacional
indexado pela CAPES
25. Trabalho completo publicado em anais de evento científico
internacional
26. Trabalho completo publicado em anais de evento científico
nacional
27. Trabalho completo publicado em anais de evento científico
regional/ local
28. Resumo publicado em anais de evento científico
internacional
29. Resumo publicado em anais de evento científico nacional
30. Resumo publicado em anais de evento científico regional/
local
31. Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais
32. Consultorias a órgãos especializados e gestão científica,
tecnológica ou cultural ou consultorias técnicas prestadas a
órgãos públicos ou privados
33. Participação como conferencista, palestrante, assessor,
debatedor ou membro de mesa redonda em eventos científicos
34.Trabalhos apresentados em congressos, seminários e
Workshops (Internacional)
35.Trabalhos apresentados em congressos, seminários e
Workshops (Nacional)
36. Participação em congressos, seminários e Workshops
(Internacional)
37. Participação em congressos, seminários e Workshops
(Nacional)
38. Comunicação em evento científico
39. Patente

PONTOS

QUANTIDADE

PONTUAÇÃO
TOTAL

03 pontos/ livro – até 09
pontos
02 pontos/ livro – até 04
pontos
02 pontos/ capítulo – até
06 pontos
02 pontos/ livro – até 04
pontos
04 pontos/ artigo – até
16 pontos
02 pontos/ artigo – até
08 pontos
02 pontos/ artigo – até
06 pontos
0,5 ponto/ trabalho – até
03 pontos
0,1 ponto/ trabalho – até
0,5 ponto
0,3 ponto/ trabalho – até
1,5 ponto
0,2 ponto/ trabalho – até
01 ponto
0,1 ponto/ trabalho – até
0,5 ponto
01 ponto/ prêmio – até
03 pontos
01 ponto/ atividade – até
02 pontos
01 ponto/ tema – até 04
pontos
0,5 ponto /trabalho – até
03 pontos
0,3 ponto /trabalho – até
1,5 pontos
0,2 ponto/ participação –
até 02 pontos
0,1 ponto/ participação –
até 02 pontos
0,1 ponto/ participação –
até 01 pontos
01 ponto/ produção –
até 02 pontos

Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior
ATIVIDADES
40. Aprovação em Concurso Público na área e conhecimento
pleiteada
41. Aprovação em Concurso Público em outras áreas de
conhecimento

PONTOS
02 pontos/ concurso – até
04 pontos
01 ponto/ concurso – até
02 pontos

QUANTIDADE

PONTUAÇÃO
TOTAL

Exercício de atividades ligadas à administração Universitária
ATIVIDADES

PONTOS

42. Reitor
43. Vice-Reitor, diretor de Centro, Pró-Reitor
44. Membro de Conselhos Superiores de Universidades
45. Chefias de departamento, coordenações de colegiados de
curso de graduação, coordenadores de programas de pósgraduação de caráter permanente

QUANTIDADE

02 pontos por ano – até 06
pontos
01 ponto por ano – até 04
pontos
0,2 ponto por ano – até 01
ponto
0,2 ponto por ano – até 01
ponto

OBSERVAÇÕES:
1.
2.
3.

INDICAR NOS TÍTULOS O ITEM PARA O QUAL ESTÁ SENDO APRESENTADO;
CONSIDERAR APENAS OS ULTIMOS 05 (CINCO) ANOS;
DIVIDIR A SOMATÓRIA DOS PONTOS POR 20 (VINTE).
Macapá, _______ de ________________ de 2013

Assinatura da Banca Examinadora:
Presidente: ____________________________________________________

Membros:
______________________________________________
______________________________________________

PONTUAÇÃO
TOTAL

