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Titular  

  

 Prof. Dr. Walter Nunes Oleiro  
Titular  

PROVA DE TÍTULOS

MICHELE 

JOSIANE 

RUTZ 

BUCHWEITZ

ANDERSON 

BETTI FRARE

DAIANA 

RAFAELA 

PEDERSINI

Grau acadêmico (apenas o maior) 2,00 2,00 2,00

a) doutorado (5)

b) mestrado (2) 2,00 2,00 2,00

c) residência (1)

d) especialização (0,5)

e) aperfeiçoamento (0,3)

Produção Científica 0,51 2,00 0,51

a) apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5); 0,50 0,50 0,50

b) mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5);

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

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

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

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

g) publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0); 1,60 8,00 1,60

h) patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo de 2,0).

Soma 2,20 8,60 2,20

Experiência docente 0,55 2,00 0,36

a) monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4); 0,20 0,20

b) tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4);

c) magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0);

d) magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0);

e) magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0). 0,30 0,90

Soma 0,30 1,10 0,20

Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas 0,73 1,00 0,36

a) participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o máximo de 0,4); 0,20 0,40 0,40

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

c) atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo de 0,8) 0,10 0,70

d) experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 0,6); 0,40

e) experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o máximo de 0,8). 0,10

Soma 0,80 1,10 0,40

RESULTADO FINAL PROVA TÍTULOS 3,79 7,00 3,23


