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Tabela de Pontuação de Títulos
1 – Graus Acadêmicos – máximo 5,0 (cinco vírgula zero) pontos
Tipo de Documento

Pontos

Pont Máxim

1.1 – Diploma de Doutorado

5,0

5,0

1.2 – Diploma de Mestrado

2,0

2,0

1.3 – Certificado de Residência

1,0

1,0

1.4 – Certificado de Especialização (mínimo 360 horas / Latu Sensu)

0,5

0,5

2 – Experiência Docente – máximo 2,0 (dois vírgula zero) pontos
Tipo de Documento
2.1 – Experiência docente no ensino superior

Pontos

Pont Máxim

0,1 p/semestre

0,7

2.2 – Orientação de tese de doutorado (concluída e defendida)

0,2 p/aluno

0,6

2.3 – Orientação de dissertação de mestrado (concluída e defendida)

0,1 p/aluno

0,3

2.4 – Orientação de trabalho de graduação e/ou monografia (defendida e concluída)

0,05 p/aluno

0,2

2.5 – Orientação de alunos de iniciação científica

0,025 p/aluno

0,1

0,025
p/semestre

0,1

Tipo de Documento

Pontos

Pont Máxim

3.1 – Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com Corpo Editorial e
indexado sem Fator de Impacto (IF) ou IF junto ao Journal of Citation Reports atual abaixo de
1,0, na matéria do concurso

0,05 p/artigo

0,15

3.2 – Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com Corpo Editorial e
indexado sem Fator de Impacto (IF) ou IF junto ao Journal of Citation Reports atual abaixo de
1,0, em outra matéria

0,025 p/artigo

0,05

0,1 p/artigo

0,3

0,05 p/artigo

0,1

0,2 p/artigo

0,6

3.6 – Artigo completo ou no prelo em revista científica com corpo editorial – com Fator de
Impacto (IF) junto ao Journal of Citation Reports atual com IF maior que 2,0, em outra matéria
3.7 – Capítulo de livro, na matéria do concurso

0,1 p/artigo

0,2

0,05 p/item

0,1

3.8 – Capítulo de livro, em outra matéria

0,02 p/item

0,04

3.9 – Livro publicado com ISBN, na matéria do concurso

0,1 p/livro

0,2

3.10 – Livro publicado com ISBN, em outra matéria

0,05 p/livro

0,1

3.11 – Artigo completo publicado em anais de Congressos e Similares, na matéria do
concurso

0,02 p/artigo

0,06

3.12 – Artigo completo publicado em anais de Congressos e Similares, em outra matéria

0,01 p/artigo

0,02

3.13 – Participação em corpo editorial de periódico científico, revisão de artigos científicos em
periódicos especializados ou registro de patente ou desenvolvimento de software, na matéria
do concurso
3.14 – Participação em corpo editorial de periódico científico, revisão de artigos científicos em
periódicos especializados ou registro de patente ou desenvolvimento de software, em outra
matéria

0,02 p/item

0,06

0,01 p/item

0,02

2.6 – Monitoria

3 – Produção Científica – máximo 2,0 (dois vírgula zero) pontos

3.3 – Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com Fator de Impacto (IF)
junto ao Journal of Citation Reports atual entre 1,0 (inclusive) e 2,0, na matéria do concurso
3.4 – Artigo completo publicado ou no prelo em revista científica com Fator de Impacto (IF)
junto ao Journal of Citation Reports atual entre 1,0 (inclusive) e 2,0, em outra matéria
3.5 – Artigo completo ou no prelo em revista científica com corpo editorial – com Fator de
Impacto (IF) junto ao Journal of Citation Reports atual com IF maior que 2,0, na matéria do
concurso

4 – Experiência Profissional não docente – máximo 1,0 (um vírgula zero) ponto

Tipo de Documento
4.1 – Projeto de pesquisa aprovado e financiado por agência de fomento governamental,
como coordenador
4.2 – Participação em bancas de trabalho ou monografias de conclusão de curso de
graduação
4.3 – Participação em bancas de pós-graduação, especialização (mínimo 360 horas / Lato
Sensu)
4.4 – Participação em banca de pós-graduação, mestrado
4.5 – Participação em banca de pós-graduação, doutorado
4.6 – Experiência técnica comprovada
4.7 – Experiência administrativa ligada ao ensino superior

Pontos

Pont. Máxima

0,1 p/projeto

0,4

0,01 p/banca

0,05

0,01 p/banca

0,05

0,02 p/banca

0,1

0,05 p/aluno

0,1

0,05 p/atividade

0,25

0,01 por ano

0,05

Nota 1: Para os itens 1, 2 e 4, somente serão aceitos documentos comprobatórios emitidos por órgãos
oficiais.
Nota 2: A pontuação excedente no item 3.5 será computada nos itens 3.1 e 3.3, e a pontuação excedente no
item 3.6 será computada nos itens 3.2 e 3.4, até a pontuação máxima.

