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UNIVERSIDADE FEDERAL  DO RIO GRANDE 
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CONCURSO PÚBLICO –  

PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 
Nome Candidato(a): 
 

I- GRAUS ACADÊMICOS (1 pontos) 
1.1. Pós-doutorado ou livre docência em Educação 0,3 pontos  
1.2. Mestrado ou Doutorado em Educação ou áreas afins(*) até 0,4 pontos  
1.3. Especialização em Educação ou áreas afins até 0,2 pontos  
1.4. Outra Licenciatura até 0,1 pontos  

(*) Depende da exigência de titulação mínima do concurso, somente pontuando quando excede a formação mínima exigida. 
 
 

II- EXPERIÊNCIA DOCENTE (Até 3,5 pontos)  
2.1. Docência na Educação Superior 0,3 pontos por ano, até 1,5 pontos  
2.2. Docência na Educação Básica 0,3 pontos por ano, até 2,1 pontos  

 
 
 

III- ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, LITERÁRIAS, AR TÍSTICAS E EXTENSIONISTAS (3,5 pontos, considerados os 
últimos 5 anos) 

3.1. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do concurso 0,2 pontos por publicação até 0,4 pontos  
3.2. Publicação de artigo científico 0,2 pontos por artigo até 1,0 ponto  
3.3. Participação em pesquisa relacionada com a área do concurso como 
pesquisador 

0,1 pontos por pesquisa, até 0,2 ponto  

3,4. Pesquisador responsável por investigação relacionada com a área do 
concurso 

0,1 ponto por pesquisa, até 0,4 pontos  

3.5. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos, seminários 0,1 ponto por atividade até 0,2 pontos  
3.6. Publicação de trabalho em jornadas, congressos, seminários 0,1 ponto por atividade até 0,3 pontos  
3.7. Participação em curso de extensão com duração igual ou superior a 40 
horas 

0,1 ponto por participação até 0,2 pontos  

3.8. Coordenação de projeto de extensão 0,2 pontos por participação até 0,6 pontos  
3.9. Participação em projeto de extensão 0,1 ponto por ano até 0,2 pontos  

 



 
 
 

IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE (2,0 ponto s, considerados os últimos 5 anos) 
4.1. Coordenação ou organização de eventos 0,1 por evento até 0,1 pontos  
4.2. Participação em grupo de pesquisa da área de Ciências Sociais e 
Humanas 

0,1 ponto por ano até 0,3 pontos  

4.3. Atividade de assessoria e consultoria técnica 0,1 ponto por ano até 0,3 pontos  
4.4. Participação em bancas acadêmicas  0,1 ponto por participação até 0,2 pontos  
4.5. Orientações de trabalhos de graduação 0,1 por orientação concluída até 0,3 pontos  
4.6. Orientações de trabalhos de pós-graduação 0,1 por orientação concluída até 0,4 pontos  
4.7. Gestão, Coordenação, Supervisão Pedagógica, Responsável por 
produção artística, cultural e/ou esportiva 

0,1 por ano até 0,2 pontos  

4.8. Experiências profissionais afins à área do concurso a critério da banca 0,1 por ano até 0,2 pontos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Concurso para professor efetivo - Edital 27/2012 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Educação Física 
 
Matéria: Pedagogias da Educação Física I, II e III, Estágios Supervisionados e Pré-Estágios  
 
Titulação Mínima: Licenciatura em Educação Física e Mestrado em Educação Física ou na área de Ciências Humanas. 
 
COMPOSIÇÃO DA BANCA 
Dr. Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer (FURG) Presidente 
Dra. Mirellla Pinto Valério (FURG)  
Dr. José Geraldo Soares Damico (UFRGS) 
Suplente: Alan Goularte Knuth (FURG) 
 
Pontos para Prova Escrita e Prova Didática 
 
1.    Dispositivos pedagógicos: o poder, o discurso, o sujeito e a escola 

2.    A Prática Pedagógica na Educação Física: semelhanças e diferenças no espaço escolar e não-escolar  

3.    A pedagogia como discurso: pensamento pedagógico e a Educação Física brasileira 

4.    Maquinaria escolar: questões de identidade e diferença 

5.    Aspectos metodológicos: modos de produzir a Educação Física na escola 

6.    Educação Física não escolar: modos de pedagogizar 

7.    Educação Física e currículo: práticas de significação  

8.    A prática da Educação Física: problematização dos mecanismos de exclusão e o discurso da inclusão 

9.    Pesquisa: fabricar problemas, construir a Educação Física 

10. A construção  social da Educação Física e a emergência dos referenciais curriculares na experiência educacional brasileira  

11. As relações saber-poder: implicações das pedagogias culturais nas práticas pedagógicas na Educação Física  

 
 


