
FACULDADE DE DIREITO  UFMG

ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO/BAREMA – DOUTORADO

Candidat(a): _______________________________________________________________ Rubrica: ___________________

A - APURAÇÃO DO MÉRITO CIENTÍFICO PARA BOLSA DE DOUTORADO 

ATIVIDADES
DISTRIBUIÇÃO DE 

PONTOS
PONTUAÇÃO INDICADA

PELO CANDIDATO
(Item 2.b do Edital)

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 
PELA BANCA

(item 9)
SEÇÃO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA

1. Iniciação científica com bolsa
2 pontos/semestre, até o limite
de 12 pontos 

2. Iniciação científica sem bolsa
1,5  pontos/semestre,  até  o
limite de 9 pontos

3. Participação em grupo de estudos
0,25  pontos/semestre,  até  o
limite de 1,5 pontos

4. Monitoria com bolsa
2 pontos/semestre, até o limite
de 12 pontos

5. Monitoria sem bolsa
1,5 ponto/semestre, até o limite
de 9 pontos

6.  Atividade  de  extensão  com  bolsa,  abrangendo
programa de extensão, projetos de extensão e prestação
de serviços

2 pontos/semestre, até o limite
de 12 pontos

7.  Atividade  de  extensão  sem  bolsa,  abrangendo
programa de extensão, projetos de extensão e prestação
de serviços

1,5  pontos/semestre,  até  o
limite de 9 pontos
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8.  Experiência  em  mobilidade  discente  em  instituição
estrangeira

0,25 pontos/mês, até o limite de
3 pontos

9.  Experiência  em  mobilidade  discente  em  instituição
nacional.

0,20 ponto/mês, até o limite de
2,4 pontos

10.  Especialização  com  conteúdo  de  direito  ou  áreas
afins e carga horária mínima de 360 horas.

4,0 pontos/especialização, até o
limite de 4 pontos

11. Curso com conteúdo de direito ou áreas afins e carga
horária igual ou superior a 120 horas.

0,01 ponto/hora, até o limite de
2 pontos

12. Curso com conteúdo de direito ou áreas afins e carga
horária inferior a 120 horas.  

0,01 ponto/hora, até o limite de
1 ponto

13. Mestrado 8 pontos/título, até o limite de 8
pontos

SEÇÃO II – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
1.  Livro,  em  autoria  individual,  cadastrado  no  ISBN,
publicado por editora com Conselho Editorial

2,5 pontos/livro, até o limite de 5
pontos

2.  Livro,  em  coautoria  de  até  3  pessoas,  cadastrado  no
ISBN, publicado por editora com Conselho Editorial.

2  pontos/livro,  até  o  limite  de  4
pontos

3. Organização de livro cadastrado no ISBN,  publicado por
editora com Conselho Editorial

1  ponto/livro,  até  o  limite  de  2
pontos

4.  Capítulo  de  livro  cadastrado  no  ISBN,  publicado  por
editora com Conselho Editorial.

1,5  pontos/capítulo,  até  o  limite
de 6 pontos

5. Artigo em revista Qualis A, impressa ou digital em maté-
ria de Direito ou áreas afins

2,5  pontos/artigo, até o limite de
10 pontos

6. Artigo em revista Qualis B impressa ou digital em maté-
ria de Direito ou áreas afins

Até o limite de 6 pontos

6.1. Artigo em revista Qualis B1, impressa ou digital em
matéria de Direito ou áreas afins 

1,5 pontos/artigo
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6.2. Artigo em revista Qualis B2, impressa ou digital em ma-
téria de Direito ou áreas afins

1,4 pontos/artigo

6.3. Artigo em revista Qualis B3, impressa ou digital em
matéria de Direito ou áreas afins 

1,3 pontos/artigo

6.4. Artigo em revista Qualis B4, impressa ou digital em ma-
téria de Direito ou áreas afins

1,2 pontos/artigo 

6.5. Artigo em revista Qualis B5, impressa ou digital em ma-
téria de Direito ou áreas afins

1,1 ponto/artigo

7. Artigo em revista Qualis C ou sem qualis, impressa ou di-
gital em matéria de Direito ou áreas afins

1 ponto/artigo,  até o  limite  de 2
pontos.

8.  Resumo  publicado  em  anais  de  evento  científico
internacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

0,5 ponto/resumo, até o limite de
2 pontos

9.  Resumo  publicado  em  anais  de  evento  científico
nacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

0,25 ponto/ resumo,  até o limite
de 1 ponto

10.  Resumo  expandido  publicado  em  anais  de  evento
científico internacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

1 ponto/resumo, até o limite de 4
pontos

11.  Resumo  expandido  publicado  em  anais  de  evento
científico nacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

0,5 ponto/resumo, até o limite de
2 pontos

12.  Trabalho  publicado  na  íntegra  em  anais  de  evento
científico internacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

1,5  ponto/ artigo, até o limite de
6,0 pontos

13.  Trabalho  publicado  na  íntegra  em  anais  de  evento
científico nacional, cadastrado no ISBN ou ISSN.

0,75 ponto/artigo, até o limite de
3 pontos

14. Tradução de livro cadastrado no ISBN 2  pontos/livro,  até  o  limite  de  4
pontos

15.  Tradução de artigo ou ensaio cadastrado no ISBN ou
ISSN

1 ponto/tradução, até o limite de
2 pontos
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16. Tradução de capítulo de livro cadastrado no ISBN 1 ponto/capítulo, até o limite de 2
pontos

17. Curso ministrado com conteúdo de direito e áreas afins
em evento científico 

0,02 ponto/hora, até o limite de 2
pontos

18.  Palestra,  conferência  proferida  ou participação como
membro de mesa redonda em evento cientifico nacional
ou internacional

0,25pontos/partição,  até  o  limite
de 2 pontos

SEÇÃO III – EVENTOS
1. Participação em evento internacional, com apresentação
de trabalho

1,5 pontos/evento, até o limite de
6 pontos

2. Participação em evento nacional, com apresentação de
trabalho

1 ponto/evento, até o limite de 4
pontos

3. Participação em comissão organizadora de evento 
científico internacional

0,5 pontos/evento, até o limite de
4 pontos

4.  Participação  em  comissão  organizadora  de  evento
científico nacional

0,25 ponto/evento, até o limite de
2 pontos

5. Participação, como avaliador/coordenador de grupo de
trabalho de evento científico internacional

0,5 pontos/evento, até o limite de
4 pontos

6. Participação, como avaliador/coordenador de grupo de
trabalho de evento científico nacional

0,25 ponto/evento, até o limite de
2 pontos

5. Participação em competições acadêmicas internacionais 1,5 pontos/evento, até o limite de
6 pontos

6. Participação em competições acadêmicas nacionais 1 ponto/evento, até o limite de 4
pontos

SEÇÃO IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1. Docência em curso superior, por período de 6 meses 2 pontos/semestre até o limite de

16 pontos
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2. Estágio de docência no ensino superior 1 ponto/semestre, até o limite de
8 pontos

3. Tutoria em EAD 1 ponto/semestre, até o limite de
8 pontos

4. Atividade de magistério em ensino médio e fundamental 1 ponto/semestre, até o limite de
4 pontos

5.Participação em corpo editorial de periódico cientifico 1 ponto/semestre, até o limite de
4 pontos

6.  Cargos  de  direção  ou  coordenação  em  instituições
públicas ou privadas:

Coordenador de curso de graduação

2  pontos/ano,  até  o  limite  de  4
pontos

7.  Cargos  de  direção  ou  coordenação  em  instituições
públicas ou privadas de ensino superior:

Coordenador de pesquisa ou extensão

1  pontos/ano,  até  o  limite  de  2
pontos

8.  Cargos  de  direção  ou  coordenação  em  instituições
públicas ou privadas de ensino superior:
Chefe de departamento acadêmico ou unidade equivalente

2 pontos/ ano,  até  o  limite de  4
pontos

9.  Participação  em  comissão  temporária  vinculada  a
atividades de ensino, pesquisa ou extensão

0,2  ponto/ comissão, até o limite
de 0,6 pontos

10. Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e
comissões permanentes

0,3  ponto/comissão,  até  o  limite
de 0,9 pontos

SEÇÃO V – OUTROS TÍTULOS

1. Prêmios acadêmicos aferidos por banca
2 pontos/prêmio, até o limite de
8 pontos.

2.  Representação  discente  em  órgão  colegiado
acadêmico ou órgão de  deliberação superior ou ainda

1  ponto/semestre,  até  o  limite
de 8 pontos.
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em associação discente.
3. Aprovação em Concurso Público para o Magistério em
instituições públicas de ensino superior 

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

Seção VI – ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO ACADÊMICA  
1. Atividade de orientação de monografia em cursos de
especialização

0,25  ponto/  orientação,  até  o
limite de 1 ponto

2. Atividade de orientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação

0,5  ponto/  orientação,  até  o
limite de 2 pontos

3. Atividade de orientação de extensão universitária 0,5  ponto/  semestre,  até  o
limite de 2 pontos

4.  Atividade de orientação de iniciação a  docência  ou
monitoria 

0,5  ponto/  semestre,  até  o
limite de 2 pontos

5. Atividade de orientação de iniciação científica 1 ponto/ orientação, até o limite
de 2 pontos

6.  Coordenação  de  projeto  de  pesquisa  ou  extensão
aprovado  por  instituição  de  pesquisa  ou  IES  com
recursos de agência de fomento.

2 pontos/projeto, até o limite de
4 pontos

7. Coordenação de curso com conteúdo direito e áreas
afins 

0,25 ponto/curso, até o limite de
1 ponto

SEÇÃO VII – PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS
1.  Participação  em  banca  examinadora  de  defesa  de
monografia de especialização, de trabalho de conclusão
de  curso  de  graduação,  exceto  na  condição  de
orientador.

0,05  ponto/banca,  até  o  limite
de 0,5 pontos

Total 
(Somatório de todos os pontos obtidos pelo candidato nas Seções I a VII)
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B. AVALIAÇÃO FUMP (Item 9.2)

FUMP I (100pts)
FUMP II (65pts)
FUMP III (35pts)

C. PONTUAÇÃO FINAL (Item 9.3 e 9.4)

Pontuação indicada pelo candidato Pontuação indicada pela banca
Nota Barema (seção A) Nota Barema (seção A)
Bonificação FUMP (seção B) Bonificação FUMP (seção B)
Total geral (A+B/2) Total geral (A+B/2)

D. ASSINATURAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (Item 8 do Edital nº 001/2019)

______________________________________             ____________________________________           _________________________________

______________________________________          _____________________________________          __________________________________
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