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PARÂMETROS E PONTUAÇÃO DE  DEFESA  

DA PROPOSTA DE TRABALHO 
 
 

 
Critérios de Avaliação 

 

 
Pontos 

1) Apresentação geral, estrutura e 

clareza dos objetivos do Plano de 

Trabalho 

 

1,0 ponto 

2) Compatibilidade e consistência do 

Plano de Trabalho com a área do 

concurso do candidato 

 

3,0 pontos 

3) Comprometimento do Plano de 

Trabalho com Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 

3,0 pontos 

4) Viabilidade de execução do Plano de 

Trabalho 

1,0 ponto 

5) Coerência com a Política Institucional 

da Universidade – PPP e PDI 

 

 

2,0 pontos 

 

Obs:   

1) A proposta de trabalho deverá conter no mínimo 04 e no     
máximo 06 laudas. 

2) A proposta deve ser entregue no momento da prova escrita. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 

 

I - GRAUS ACADÊMICOS - até o máximo de 3,0 pontos, devendo ser considerados: 

a)graduação e curso técnico a partir do segundo título em área afim; 0,6 

b)aperfeiçoamento;  

c)especialização; 0,6 

d)mestrado; 0,6 

e)doutorado a partir do segundo título em área afim. 0,6 

f) pós-doutorado; 0,6 
 

 

II - EXPERIÊNCIA DOCENTE - até o máximo de 3,0 pontos, devendo ser considerados:  

a. monitorias; 0,1 ponto (0,05 por ano) 

b. na educação básica; 0,8 pontos (0,3 por ano) 

c. na educação profissional; 0,6 pontos (0,30 por ano) 

d. na educação superior. 1,5 ponto (0,50 por semestre) 

 

 

III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICA, LITERÁRIA, ARTÍSTICA E 
EXTENSIONISTA - até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser considerados:  

a) participação em congressos, seminários, jornadas ou similares; 0,2 pontos (0,05 

cada) 

b) apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras 

coletivas ou similares; 0,4 pontos (0,05 cada) 

c) publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado; 1,2 
pontos (artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos – 0,1 cada; 

organização de livros – 0,15 cada; co-autoria de livros – 0,3 cada; autoria de livros 

– 0,6 cada) 

d) mostras individuais; 0,1 ponto (0,05 cada) 

e) atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo; 0,1 ponto 

(0,05 cada) 

f) outras, a critério da Comissão Examinadora. 

 

 

 



IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE - até o máximo de 2,0 pontos, 

devendo ser considerados:  

a. experiência administrativa ligada ao ensino; 0,5 pontos (0,1 cada) 

b. experiências técnicas na área do processo seletivo; 0,5 pontos (0,1 cada) 

c. estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo; 0,5 
pontos (0,1 cada) 

d. outras, a critério da Comissão Examinadora. 0,5 pontos (0,1 cada) 
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PROGRAMA DAS PROVAS 

1. A expansão marítimo-comercial européia e a inclusão do Brasil no contexto 
colonial 

2. Estrutura socioeconômica e política do Brasil Colonial 
3. A formação territorial do Brasil Colonial 
4. O período joanino 
5. A formação do Estado Nacional Brasileiro e o I Reinado 
6. O período regencial 
7. O Império Brasileiro à época do II Reinado: sociedade, economia e política 
8. A transição Monarquia – República no Brasil 
9. A República Velha: contexto socioeconômico e político-ideológico 
10. A Crise dos anos 20, a Revolução de 1930 e os primórdios da Era Vargas 

(1930-1937) 
11.  O Estado Novo: sociedade, economia, política, ideologia e cultura 
12. A redemocratização e os governos populistas 
13. Os governos militares: o estado autoritário e a conjuntura político-ideológico 

e socioeconômica 
14. A abertura, a redemocratização e a Nova República  

 

 

 

 


