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ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO/BAREMA – DOUTORADO 
 

I) Ao candidato que obtiver o maior número de pontos (pontuação máxima) será atribuída nota 100 
II) As demais notas serão normalizadas em função da pontuação máxima: 
Nota do candidato = Pontuação do candidato x 100/ Pontuação máxima  
 

Candidat(a): _______________________________________________________________ Rubrica: ___________________ 

 
A - APURAÇÃO DO MÉRITO CIENTÍFICO  

ATIVIDADES 
DISTRIBUIÇÃO DE  

PONTOS 
PONTUAÇÃO INDICADA PELO 

CANDIDATO 
(Item 2.b do Edital) 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA  
PELA BANCA 

(item 9) 

SEÇÃO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1. Especialização com carga horária mínima de 360 horas. 3,0 pontos, limitada a uma 
especialização 

  

2. Curso de aperfeiçoamento com carga horária igual ou superior a 120 horas. 
Máximo 1,0 ponto. 

0,1 ponto/hora   

3. Participação em cursos com carga horária inferior a 120 horas.  Máximo 1,0 
ponto. 

0,008 ponto/hora   

4. Experiência de mobilidade acadêmica em instituição de ensino nacional 0,20 ponto/mês   

5. Experiência de mobilidade acadêmica em instituição de ensino internacional 
com bolsa 

0,25 ponto/mês   

6. Mestrado 8 pontos por título de mestre 
obtido 

  

SEÇÃO II – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFIA 
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1. Artigos científicos publicados na íntegra em periódicos especializados com 
corpo editorial. 

 
Qualis A 
 
Qualis B1 
 
Qualis B2 
 
Qualis B3 
 
Qualis B4 
 
Qualis B5 
 
Qualis C 
 
S/Qualis 

 
 
 
5,0 pontos/artigo 
 
4,5 pontos/artigo 
 
4,0 pontos/artigo 
 
3,0 pontos/artigo 
 
1,8 ponto/artigo 
 
1,2 ponto/artigo 
 
0,7 ponto/artigo 
 
0,7 ponto/artigo 

  

2. Trabalho científico premiado em âmbito internacional. 1,5 ponto/prêmio   

3. Trabalho científico premiado em âmbito nacional. 1,0 ponto/prêmio   

4. Trabalho científico premiado em âmbito regional. 0,3 ponto/prêmio   

5. Resumo publicado em anais de evento científico internacional. 0,5 ponto/resumo   

6. Resumo publicado em anais de evento científico nacional. 0,2 ponto/ resumo   

7. Resumo expandido publicado em anais de evento científico internacional. 0,7 ponto/resumo   

8. Resumo expandido publicado em anais de evento científico nacional. 0,5 ponto/resumo   

9. Trabalho publicado na íntegra em anais de evento científico internacional. 1,5 ponto/ artigo   

10. Trabalho publicado na íntegra em anais de evento científico nacional. 1,0 ponto/artigo   

11. Coordenação de evento científico internacional 2,0 pontos/evento   

12. Coordenação de evento científico nacional 1,0 ponto/evento   

13. Coordenação de evento científico regional 0,5 ponto/evento   

14. Coordenação de evento científico local 0,25 ponto/evento   
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15. Participação em comissão organizadora de evento científico internacional 1,0 ponto/evento   

16. Participação em comissão organizadora de evento científico nacional 0,5 ponto/evento   

17. Participação em comissão organizadora de evento científico regional 0,25 ponto/evento   

18. Participação em comissão organizadora de evento científico local 0,1 ponto/evento   

19. Membro avaliador de trabalhos científicos apresentados em eventos. 0,5 ponto/ evento   

20. Curso ministrado em evento científico ou de extensão. Máximo 2 pontos 0,02 ponto/hora   

21. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico internacional  

2 pontos/participação   

22. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico nacional 

1 ponto/participação   

23. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico regional ou local 

0,5 ponto/participação   

24. Autoria de livro cadastrado no ISBN. 5 pontos/livro   

25. Organização de livro cadastrado no ISBN. 2 pontos/livro   

25. Autoria de capítulo de livro cadastrado no ISBN. 2 pontos/capítulo   

26. Tradução de livro cadastrado no ISBN. 2,5 pontos/livro   

27. Autoria de manual técnico ou caderno didático publicado por editora 0,5 ponto/manual   

28. Tradução de artigo ou ensaio cadastrado no ISBN ou ISSN 1 ponto/tradução   

29. Tradução de capítulo de livro cadastrado no ISBN 1 ponto/capítulo   

30.  Revisão técnica de livros 0,5 ponto/revisão   

Seção III – ATIVIDADES DE ENSINO 

1. Atividade de magistério superior 2 pontos/semestre   

2. Tutoria em EAD 1 ponto/semestre   

3. Estágio de Docência 1 ponto/semestre   

4. Atividade de magistério em ensino médio e fundamental 3 pontos/ano   

5. Especialização 0,1 ponto/hora, até 1,2 
pontos 

  

Seção IV – ORIENTAÇÃO DE ALUNOS  

1. Orientação de monografia em cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 
Máximo 2,5 pontos. 

0,25 ponto/ orientação   

2. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação. Máximo 4 pontos. 0,5 ponto/ orientação   
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3. Orientação de bolsista de iniciação científica, em projeto aprovado por IES ou 
instituições de pesquisa e vinculado à bolsa 

1 ponto/ orientação   

4. Co-orientação de monografia, trabalho de conclusão de curso e de iniciação 
científica. 

0,1 ponto/ orientação   

Seção V – PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS 

1. Participação em banca examinadora de defesa de monografia, pós-graduação 
lato sensu, exame de qualificação e trabalho de conclusão de curso de graduação, 
exceto o orientador. Máximo 3 pontos. 

0,1 ponto/banca   

Seção VI – ATIVIDADES DE PESQUISA OU EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

1. Coordenação de projeto aprovado por instituição de pesquisa ou Instituição de 
Ensino Superior com recursos de agência de fomento. 

2 pontos/projeto   

2. Coordenação de projeto aprovado por instituição de pesquisa ou Instituição de 
Ensino Superior sem recursos de agência de fomento. 

1 ponto/projeto   

3. Sub-coordenação de projeto aprovado por instituição de pesquisa ou Instituição 
de Ensino Superior com ou sem recursos de agência de fomento. 

0,5 ponto/projeto   

4. Membro colaborador de projeto aprovado por instituição de pesquisa ou 
Instituição de Ensino Superior com ou sem recursos de agência de fomento. 

0,25 ponto/projeto   

5. Coordenação de curso de extensão. Máximo 2 pontos 0,25 ponto/curso   

6. Assessoria, consultoria, perícia ou auditoria científica, técnica e/ou 
administrativa certificadas por autoridade competente 

0,5 ponto/atividade   

Seção VII – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1.Cargos de direção ou coordenação em instituições públicas ou privadas: 
Coordenador de curso de graduação 

2 pontos/ano 
 

  

1.Cargos de direção ou coordenação em instituições públicas ou privadas: 
Coordenador de pesquisa ou extensão 

 

2 pontos/ano   

1.Cargos de direção ou coordenação em instituições públicas ou privadas: 
Chefe de unidade acadêmica ou unidade equivalente  
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2. Participação em comissão temporária 0,2 ponto/ participação   

3. Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e comissões permanentes 0,3 ponto/comissão   

4. Aprovação em Concurso Público para o Magistério em instituições públicas de 
ensino superior  

1 ponto por aprovação, até o 
limite de 2 pontos. 

  

 

Total Geral 
(Somatório de todos os pontos obtidos pelo candidato nas Seções I a VII) 

 

 
B. ENTREVISTA 

 
 Pontuação máxima Pontuação atribuída pela Banca 

Perfil acadêmico e socioeconômico   
 

40  

Potencial de participação nos objetivos institucionais do 
Programa 

30 
 

 

Clareza e objetividade da exposição 30  
 

 
 

 
Total 

 

 
C. ASSINATURAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS (Item 8 do Edital nº 001/2018) 
 

______________________________________             ____________________________________           _________________________________ 
 
 

______________________________________          _____________________________________          __________________________________ 


