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PONTOS DAS PROVAS 

 

1. A expansão marítimo-comercial europeia e a inserção do Brasil no âmbito colonial 
2. A organização político-administrativa do Brasil Colonial 
3. Sociedade e economia no Brasil Colonial 
4. As transformações na conjuntura brasileira advindas do período joanino 
5. A formação do Estado Nacional Brasileiro  
6. As estruturas políticas do Brasil Imperial 
7. Sociedade e economia no Brasil Imperial 
8. O processo abolicionista brasileiro 
9. A transição monarquia – república no Brasil 
10. Constituições e cidadania no Brasil 
11. As experiências nacionalistas e autoritárias na formação histórica brasileira e os 

projetos culturais de criação de identidades nacionais 
12. A consolidação do caráter científico da História a partir do século XIX 
13. A construção do conhecimento historiográfico no século XX 
14. O papel da historiografia na edificação de identidades nacionais para o Brasil 
15. O processo de descolonização e a formação das nações africanas 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

I – Graus Acadêmicos (máximo – 5,0 pontos) 
- Doutorado – 5,0 pontos  
 
II – Produção científica (máximo – 2,0 pontos) 

- Participação em congressos, jornadas, seminários, ciclos e similares – 0,02 cada (até 
0,5) 
- Apresentação de trabalho em congressos, jornadas, seminários, ciclos e similares – 
0,05 cada (até 0,5) 
- Publicação de trabalho em anais de evento (com ISBN); artigo em periódico científico 
(com ISSN); capítulo de livro (com ISBN) – 0,2 cada (até 2,0) 
- Organização de livro (com ISBN) – 0,25 cada (até 2,0) 
- Publicação de livro (com ISBN) – 0,5 cada (até 2,0) 
 
III – Experiência Docente (máximo – 2,0 pontos) 

- Monitoria – 0,1 por semestre (até 0,5) 
- Docência no Ensino Fundamental e Médio – 0,25 por semestre (até 1,5) 
- Docência no Ensino Superior – 0,5 por semestre (até 2,0) 
 
IV – Experiência Profissional não-docente (máximo – 1,0 ponto) 
- Experiência administrativa ligada ao ensino e à pesquisa – 0,1 por semestre (até 0,5) 
- Experiência técnica ligada à área do Concurso – 0,1 por semestre (até 0,5) 
- Estágios não-curriculares ligados à área do Concurso – 0,05 por semestre (até 0,5) 
- Participação em bancas – 0,05 cada (até 0,5) 
- Coordenação de Projeto de pesquisa, ensino e extensão ligado à área do Concurso – 
0,1 cada (até 0,5) 
- Outras a critério da Comissão – 0,1 cada (até 0,5) 
 

 

 

 


