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ANEXO I – EDITAL PROGRAD 23/2012 – FICHA DE VALORES PARA AVALIAÇÃO DE PROVA DIDÁTICA 
 

Identificação 
Nome  
Disciplina/área  
Tema  
Data  

 
Comissão Examinadora  

Presidente  
1º. Examinador  
2º. Examinador  

 
Notas Atribuídas  

Presidente   
1º. Examinador  
2º. Examinador  

 
Nota Atribuída 

Nota final   
 

Itens de Julgamento  
Plano de aula  0,0 a 1,0 pontos                                        Nota = ............  
Capacidade de 
comunicação e clareza  

0,0 a 1,0 pontos                                        Nota = ............  

0,0 a 2,0 pontos                                        Nota = ............  Pertinência e Objetividade  
- inicia a partir de uma tese ou conceituação;  
- desenvolve com base em fundamentos teóricos e/ou práticos;  
- apresenta argumentos convergentes e divergentes;  
- propicia a elaboração de conclusões;  
- expõe o conteúdo baseado nos itens e na seqüência estabelecida no roteiro 
da conferência;  
- aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no roteiro da 
conferência.  
0,0 a 6,0 pontos                                         Nota = ..............  Amplitude, profundidade 

e atualização do conteúdo  - conhece e compreende os conceitos e princípios do tema exposto;  
- aplica os conceitos e princípios;  
- apresenta habilidades de análise e síntese;  
- relaciona o tema da conferência com o todo da unidade de conteúdo do 
qual faz parte;  
- situa o conteúdo no contexto no qual foi produzido e estabelece a sua 
relação com o conhecimento atual;  
- utiliza de maneira correta a terminologia científica;  
- adequa a bibliografia ao tema abordado  

Somatório Parcial                                                                    Nota = ............  
Tempo de duração da 
prova  

A cada 5 (cinco) minuto acima do tempo máximo ou abaixo do tempo 
mínimo, reduzir 1 ponto.  

SOMATÓRIO FINAL                                                                   Nota = ............  
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ANEXO II – EDITAL PROGRAD 23/2012 – TABELA DE VALORES PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS 
(BAREMA) 

 
ITEM 1  DIPLOMAS E OUTRAS DIGNIDADES (Pontuação máxima do item: 25 pontos) Pontos 

1.1  Doutorado na área de conhecimento do concurso ou cujo tema da tese vincula-se à área 
do concurso   

10 

1.2  Doutorado em área correlata  7 
1.3  Livre-Docência na área de conhecimento do concurso  10 
1.4  Mestrado na área de conhecimento do concurso ou cujo tema da dissertação vincula-se à 

área do concurso 
5 

1.5 Mestrado em área correlata  3 
1.6  Pós-Doutorado na área de conhecimento do concurso (mínimo de 12 meses)  3/ano 
1.7  Especialização na área de conhecimento do concurso ou cujo tema do trabalho de 

conclusão vincula-se à área do concurso 
2 

1.8  Especialização em área correlata  1 
1.9  Prêmios ou Dignidades Acadêmicas (relacionados ao seu desempenho na graduação e/ou 

pós-graduação)  
0,5/prêmio 

1.10 Prêmios ou Dignidades Profissionais na área de conhecimento do concurso 0,5/prêmio 
ITEM 2  CURSOS E REALIZAÇÕES PRÁTICAS (Pontuação máxima do item: 5 pontos)  

2.1 Estágio extracurricular – na área – mínimo de 80 h 0,2/80 h 
2.2  Cursos de extensão – na área  0,1/10 h 
2.3  Iniciação Científica – na área – mínimo de 1 ano 0,5/ano 
2.4  Monitor, Bolsista de Programa de Iniciação a Docência, Bolsista em atividades de 

extensão – na área – mínimo de 1 semestre  
0,25/semestre 

2.5  Atividades de Formação Docente  0,2/10 h 
2.6 

 
Participação em Congressos, Simpósios, Encontros, Seminários e Oficinas – na área (nos 
últimos 5 anos) 0,05/participação 

ITEM 3  TRABALHOS CIENTÍFICOS OU TÉCNICOS (Pontuação máxima do item: 30 pontos)  
 Somente considerar a produção científica ou técnica dos últimos 10 anos  

3.1  Livro publicado impresso ou eletrônico (didático ou científico)  1,5 
3.2  Capítulo de livro  0,5 
3.3  Organização e ou edição de livro  1,0 
3.4  Capítulo de livro traduzido 0,3 
3.5  Resumos publicados em anais de congressos – internacional (no máximo 2,0 pontos) 0,1 
3.6 Resumos publicados em anais de congressos – nacionais (no máximo 2,0 pontos) 0,05 
3.7 Artigos de natureza científica ou técnica publicados (ou com aceite por escrito) em revistas 

indexadas: 
 

3.7.1 Faixas de índice de impacto para pontuação dos artigos científicos conforme ISI Primeiro 
autor, 

primeiro 
autor 

compartilhad
o ou autor 

corresponden
te 

Coauto
r 

3.7.1.1 Sem fator de impacto 0,5 0,25 
3.7.1.2 Até 1,0  1,0 0,50 
3.7.1.3 De 1,01 até 3,0 2,0 1,0 
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3.7.1.4 De 3,01 até 5,0 4,0 2,0 
3.7.1.5 De 5,01 até 10,0 6,0 3,0 
3.7.1.6 Acima de 10 10 5 

3.8 Patente depositada  3,0 1,5 
3.9 Patente concedida  10 5 

ITEM 4  ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS (Pontuação máxima do item: 40 pontos)  
 Somente consideradas as atividades dos últimos 10 anos  

4.1  Docência no ensino superior na graduação – área do concurso  0,5 disciplina/semestre 
4.2  Docência no ensino superior na graduação – área correlata 0,25 disciplina/semestre 
4.3 Docência no ensino técnico e profissionalizante 0,25 disciplina/semestre 
4.4  Atividade didática em curso de graduação na qualidade de bolsista REUNI  0,1 por semestre 
4.5  Docência no ensino superior de Pós-Graduação Stricto Sensu  0,5 disciplina/semestre 
4.6  Conferência, Palestra, Seminário – área do concurso  0,2 por atividade 
4.7 Docência em curso de extensão – área do concurso  0,25 para cada 10h 
4.8  Cargo de chefia de departamento de ensino ou coordenação de curso em instituição de ensino superior  1,0 por ano 
4.9 Cargo de chefia na área do concurso, excetuando-se em instituição de ensino superior 1,0 por ano 
4.10  Participação em Conselhos e Comissões em instituições de ensino superior  0,4 por ano 
4.11 Participação em banca examinadora de tese de doutorado 0,4 por participação 
4.12  Participação em banca examinadora de dissertação de mestrado 0,2 por participação 
4.13  Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de Graduação (TCC), Residência ou 

Especialização 
0,1 por participação 

4.14  Participação em banca examinadora de seleção de Docente  0,4 por participação 
4.15  Participação em banca examinadora de seleção de Programas de Pós-Graduação ou Lato sensu 

(Especialização, Residência Médica ou Residência Integrada em Saúde)  
0,4 por participação 

4.16  Participação em banca examinadora de seleção de Monitoria, Programa de Iniciação Científica, 
Programa de Iniciação à Docência e Programas de Extensão 

0,1 por participação 

4.17  Participação como revisor de artigos científicos em revistas internacionais indexadas 0,25 por participação 
4.18  Orientação de tese de Doutorado concluída 4,0 por tese 
4.19  Co-orientação de tese de Doutorado concluída 2,0 por tese 
4.20  Orientação de dissertação de Mestrado concluída 2,0 por tese 
4.21  Co-orientação de dissertação de Mestrado concluída 1,0 por tese 
4.22 Orientação de trabalho de Residência ou Especialização concluída 1,0 por trabalho 
4.23  Orientação concluída de trabalho de conclusão de Graduação (TCC), Monitoria, Iniciação Científica 

ou Programa de Extensão concluída 
0,5 por trabalho 

4.24 Tempo de efetivo exercício profissional na área de conhecimento do concurso, excetuando-se a 
docência  

0,5 por ano 

4.25 Bolsa de produtividade de agência de fomento (por ano de bolsa) 
 

Nível 2 – 0,2 por ano 
Nível 1 – 0,4 por ano 

4.26 Organização de evento – como coordenador, por evento 0,6 
4.27 Organização de evento – como participante da comissão organizadora, por evento 0,3 
4.28 Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão com fomento recebido de agência financiadora Coordenador 

2 
Colabo
rador 
0,5 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                  100 
 

 
  


