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PROGRAMA
1. Prática Pedagógica no Ensino Superior.
2. O papel do Pedagogo e suas áreas de atuação.
3. Projeto Político-Pedagógico.
4. Currículo e ensino superior.
5. Gestão e Avaliação no Ensino Superior.
6. Legislação para o Ensino Superior.
7. Ensino Superior no Brasil: aspectos histórico-político-epistemológicos.
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS

a. Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos.
Graduação a partir do segundo título
- na área do concurso – 0,25 ponto
- fora da área do concurso – 0,1 ponto
Cursos de Especialização
- na área do concurso - 0,50 ponto
- fora da área do concurso – 0,35 ponto
Curso de Mestrado
- na área do concurso – 0,75 ponto
- fora da área do concurso – 0,25 ponto
Curso de Doutorado
- na área do concurso - 1,0 ponto
- fora da área do concurso – 0,75 ponto

até 0,25 ponto

até 1,0 ponto

até 0,75 ponto

até 1,0 ponto

b. Experiência profissional na área do concurso, até o máximo de 4,0 pontos.
Experiência em gestão educacional (direção, supervisão,
coordenação, orientação pedagógica em Instituições de Ensino)
0,5 ponto por semestre completo
Experiência docente na Educação Básica
0,25 ponto por semestre completo
Experiência docente no Ensino Superior
0,1 ponto por semestre completo

até 3,0 pontos

até 0,5 pontos
até 0,5 pontos

c. Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o máximo de 3,0 pontos.
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos
últimos cinco anos (0,1 pontos por participação)

até 0,8 pontos

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas ou
similares nos últimos cinco anos (0,1 pontos para cada)
Publicação de nível científico, exceto teses de mestrado e doutorado
nos últimos cinco anos (0,2 pontos para cada)
Atividades de extensão nos últimos cinco anos (0,2 pontos por
atividade)

até 0,8 pontos
até 1,0 pontos
até 0,4 pontos

