
TABELA PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Somente serão avaliadas as atividades acadêmicas re alizadas na área de conhecimento ou no setor de 
estudo objeto do concurso  

 
I - Formação Acadêmica, produção científica, 
técnica, literária, filosófica ou artística.  

Unidade de 
pontuação  

Pontos por unidade Máximo no item  

Graduação título 3 9 

Aperfeiçoamento (Res n o 12/83 CFE) título 5 15 

Especialização (Res. o 14/77 e 12/83 CFE; 03/99, 
01/01 e 01/07 CNE ) 

título 10 30 

Mestrado título 30 90 

Livre Docência título 90 270 

Doutorado título 70 210 
 
Qualis-CAPES da área de: __________________________ ______ 
 

Produto ou formulação com pedido de registro de 
patente 

 20 200 

Produto ou formulação patenteado  40 400 

Pintura, gravuras, desenhos, ilustrações e capas de 
livros científicos 

 5 50 

Participação em programas de rádio e televisão para 
divulgação científica 

 0.5 5 

Coletânea de fotos, cartilhas, gravuras, desenhos e 
similares publicados 

 5 50 

Documentário científico documentário 5 50 

Comunicação em eventos científicos publicada em livro 
resumo 

comunicação 0.5 2.5 

Nota científica em periódicos de repercussão nacional 
com corpo de consultores 

nota 0.5 2.5 

Nota científica em periódicos de repercussão 
internacional com corpo de consultores 

nota 1 5 

Relatórios técnicos, de pesquisa, de extensão e 
similares julgados relevantes 

relatório 0.5 3 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis A1) artigo 20 400 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis A2) artigo 15 300 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B1) artigo 10 150 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B2) artigo 8 120 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B3-B5) artigo 5 50 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis C) artigo 1 10 

Artigo publicado em periódico não indexado artigo 0.5 5 

Artigo publicado integralmente em anais de conferência 
nacional com avaliação 

artigo 3 30 

Artigo integralmente publicado em anais de conferencia 
internacional 

artigo 5 50 

Capítulo de livro publicado por editoras capítulo 10 100 

Livro publicado por editoras livro 20  200 

Livro traduzido e publicado por editoras livro 10 100 

Tese de doutorado Ata/Certificado 35 105 

Tese de livre docência Ata/Certificado 45 135 

TOTAL PARCIAL (máximo de 5,0 pontos)    3147 

II – Eficiência didática ou técnico/profissional: a tividades profissionais docentes; 



  

Atividades profissionais não docentes; participação  
em Comissões julgadoras e/ou examinadoras; 
bolsas e estágios (Nota parcial sugerida: 5,0 
pontos) 

Unidade de 
pontuação 

Pontos por unidade  Máximo no item  

Exercício do magistério no ensino pré-escolar, 
fundamental, médio ou técnico  

ano 5 25 

Ministração de curso de extensão universitária com 
carga horária mínima de 40 horas 

curso 2 20 

Orientação de bolsista no ensino de graduação bolsista-ano 1 10 

Orientação de monografia de graduação concluída aluno 2 20 

Orientação de monografia de especialização concluída aluno 5 50 

Orientação de dissertação de mestrado concluída aluno 10 100 

Orientação de tese de doutorado concluída aluno 30 300 

Co-orientação de dissertação de mestrado concluída aluno 5 50 

Co-orientação de tese de doutorado concluída aluno 15 150 

Exercício do magistério no ensino superior  semestre 10 200 

Experiência profissional  semestre 4 80 

Prêmio recebido por mérito profissional dado por 
entidade científica ou profissional 

prêmio 10 30 

Bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico 
concedida por órgão público (por bolsa) 

bolsa 10 20 

Aprovação em concurso público de nível superior aprovação 10 30 

Participação em comissões de monografias de 
graduação 

comissão 1 20 

Participação em comissões de monografias de 
especialização 

comissão 2 40 

Participação em comissões de exames de qualificação 
em cursos de mestrado 

comissão 3 60 

Participação em comissões de dissertações de 
mestrado 

comissão 5 100 

Participação em comissões de exames de qualificação 
em curso de doutorado 

comissão 5 100 

Participação em comissões de teses de doutorado comissão 8 160 

Participação em comissões de teses de livre docência comissão 10 200 

Participação em comissões de concursos para o 
magistério superior 

comissão 20 200 

Participação em Programas de Monitoria, Iniciação 
Científica, PET, Extensão e outras bolsas de natureza 
acadêmica 

ano 0.5 2.5 

Estágio Supervisionado Extra-Curricular semestre 0.5 5 

Bolsa de mestrado concedida por órgão público de 
fomento 

ano 1 6 

Bolsa de doutorado concedida por órgão público de 
fomento 

ano 2 24 

Estágio de pós-doutorado ano 15 60 

Bolsa de Doutorado sanduíche ano 3 9 

Atividades de Gestão Acadêmicas: coordenações de 
Curso, chefias de Departamentos, diretorias de 
Centros, Faculdades, Campi e Institutos, Pró-Reitorias, 
Vice-Reitoria e Reitoria 

ano 50 200 

TOTAL PARCIAL (máximo de 5,0 pontos)     2271.5 

TOTAL        

 


