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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO – FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação Comparativa dos Candidatos 

Data e Horário da Avaliação: 22.10.2020 às 11h38min 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Pontuação 

44 Carlos Alexandre Michaello Marques 5,0 

55 Vinicius Ferreira Laner 5,0 

57 Betina Heike Krause Saraiva 5,0 

164 Mark Pickersgill Walker 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos score Pontuação* 

44 Carlos Alexandre Michaello Marques 11,5 2,0 

55 Vinicius Ferreira Laner 2,0 0,3 

57 Betina Heike Krause Saraiva 2,6 0,4 

164 Mark Pickersgill Walker 2,0 0,3 

Experiência docente: 2,0 pontos score Pontuação* 

44 Carlos Alexandre Michaello Marques 6,5 2,0 

55 Vinicius Ferreira Laner 6,5 2,0 

57 Betina Heike Krause Saraiva 6,0 1,8 

164 Mark Pickersgill Walker 0,0 0,0 

Experiência profissional não docente: 1,0 ponto score Pontuação* 

44 Carlos Alexandre Michaello Marques 2,4 1,0 

55 Vinicius Ferreira Laner 1,9 0,8 

57 Betina Heike Krause Saraiva 1,5 0,6 

164 Mark Pickersgill Walker 0,0 0,0 

* Deliberação n. 81/2014 COEPEA, artigo18, incisos II e III; Artigo 19, incisos II e III; Artigo 20, incisos II e III. 

 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Carlos Alexandre Michaello Marques  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h38min 

Avaliador 01 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 5 0,5 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 10 1,0 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 3 0,3 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 10 1,5 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 1 0,25 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 20 8,0 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 11,5 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 1 0,1 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 4 0,4 

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 20 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 4 0,4 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 8 0,8 

Subtotal: 2,4 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 10,0 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Vinicius Ferreira Laner  

Avaliador 2 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h07min 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 0,1 0,1 

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 5 0,5 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 5 0,5 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 2 0,5 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 0,3 0,3 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0) 0,1 0,2 

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 35 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 15 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 1 0,1 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 3 0,6 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 19 0,8 

Subtotal: 1,9 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 8,1 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Betina Heike Krause Saraiva 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h28min 

Avaliador 01 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 9 0,9 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 1 0,15 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 0,75 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 1 0,4 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,6 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 28 6,0 

Subtotal: 6,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 3 0,3 

Subtotal: 1,5 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 7,8 

Observações:  
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Mark Pickersgill Walker de Medeiros  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h13min 

Avaliador 01 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0)   

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 1,2 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0)   

Subtotal: 0,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4)   

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8)   

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8)   

Subtotal: 0,0 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 5,3 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Carlos Alexandre Michaello Marques  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h38min 

Avaliador 02 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 5 0,5 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 10 1,0 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 3 0,3 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 10 1,5 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 1 0,25 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 20 8,0 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 11,5 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 1 0,1 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 4 0,4 

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 20 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 4 0,4 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 8 0,8 

Subtotal: 2,4 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 10,0 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Vinicius Ferreira Laner  

Avaliador 2 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h07min 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 0,1 0,1 

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 5 0,5 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 5 0,5 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 2 0,5 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 0,3 0,3 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0) 0,1 0,2 

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 35 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 15 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 1 0,1 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 3 0,6 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 19 0,8 

Subtotal: 1,9 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 8,1 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Betina Heike Krause Saraiva 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h28min 

Avaliador 02 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 9 0,9 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 1 0,15 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 0,75 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 1 0,4 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,6 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 28 6,0 

Subtotal: 6,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 3 0,3 

Subtotal: 1,5 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 7,8 

Observações:  
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Mark Pickersgill Walker de Medeiros  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h13min 

Avaliador 02 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0)   

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 1,2 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0)   

Subtotal: 0,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4)   

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8)   

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8)   

Subtotal: 0,0 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 5,3 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Carlos Alexandre Michaello Marques  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h38min 

Avaliador 03 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 5 0,5 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 10 1,0 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 3 0,3 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 10 1,5 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 1 0,25 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 20 8,0 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 11,5 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 1 0,1 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 4 0,4 

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 20 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 4 0,4 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 8 0,8 

Subtotal: 2,4 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 10,0 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Vinicius Ferreira Laner  

Avaliador 3 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h07min 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 0,1 0,1 

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 5 0,5 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 5 0,5 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 2 0,5 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 0,3 0,3 



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0) 0,1 0,2 

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 35 6,0 

Subtotal: 6,5 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 15 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 1 0,1 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6) 3 0,6 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 19 0,8 

Subtotal: 1,9 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 8,1 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Betina Heike Krause Saraiva 

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 10h28min 

Avaliador 03 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0) 9 0,9 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5) 1 0,15 

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 0,75 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 1 0,4 

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,6 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 28 6,0 

Subtotal: 6,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4) 8 0,4 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8) 8 0,8 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8) 3 0,3 

Subtotal: 1,5 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 7,8 

Observações:  
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 



 
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  FACULDADE DE DIREITO 

Contratação Temporária Conforme Edital 10/2020 

Planilha de Avaliação do Candidato 

 Nome do Candidato Avaliado: Mark Pickersgill Walker de Medeiros  

Data e Horário da Avaliação 22.10.2020 às 11h13min 

Avaliador 02 

EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos: 5,0 pontos Quantidade Pontuação 

Doutorado: 5,0 pontos 1 5,0 

Mestrado: 2,0 pontos   

Residência: 1,0 ponto   

Especialização: 0,5 ponto   

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto   

Subtotal: 5,0 

Produção Científica: 2,0 pontos  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 4 0,4 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5)   

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o máximo 
de 1,0) 4 0,4 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente (0,1 
por participação, até o máximo de 1,0)   

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 
máximo de 1,5)   

Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 
máximo de 5,0) 3 1,2 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada 
como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0)   

Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 
2,0)   

Subtotal: 2,0 

Experiência docente: 2,0 pontos  

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   



 
Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4)   

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0)   

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)   

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0)   

Subtotal: 0,0 

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, 
atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 1,0 ponto 

 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 
máximo de 0,4)   

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 0,8)   

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 
0,8)   

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6)   

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 
máximo de 0,8)   

Subtotal: 0,0 

Total de Pontuação obtido no Exame de Títulos 5,3 

Observações 
 

  
  
Nome do Avaliador 

  
  

Assinatura do Avaliador 
  

  
  
 


