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ANEXO VI 

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 70, DE 03 DE JULHO DE 2012 

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS E DE CURRÍCULO  

 

Julgamento dos Títulos e do Currículo. Essa prova tem peso 02 (dois). 

 

 

Pontuação no julgamento dos títulos e currículo = [Pontuação (títulos acadêmicos) x 2,5 (peso) + (atividades de ensino) x 3 
(peso) + Pontuação (atividades científicas) x 3 (peso) + Pontuação (atividades de extensão) x 1 (peso) + Pontuação 

(atividades de administração universitária) x 0,5 (peso)]/100 

 

 

Títulos Acadêmicos  

 

Será considerado, para fins de pontuação, apenas um dos títulos abaixo: 

Títulos Acadêmicos (Peso 2,5) Pontuação máxima 100 pontos 

 Área concurso 

Diploma de Doutor, Livre Docente ou Notório Saber ou Certidão de 

Conclusão do Doutorado (Vagas para o cargo de Professor Adjunto); ou  

 

Diploma de Doutor ou Diploma de Mestre, Livre Docente ou Notório 

Saber ou Certidão de Conclusão do Mestrado (Vagas para o cargo de 
Professor Assistente). 

 

100 

 

Certidão de integralização de todos os créditos concluídos em disciplinas 

de doutorado (Vagas para o cargo de Professor Adjunto); ou  

 

Certidão de integralização de todos os créditos concluídos em disciplinas 

de mestrado (Vagas para o cargo de Professor Assistente). 

80 

 

 

Atividades de Ensino 

 

Poderão ser consideradas todas as atividades abaixo, até o limite de 100 pontos: 

Atividades de Ensino (Peso 3) Pontuação máxima 100 pontos 

 Área concurso Área correlata 

Exercício do Magistério no Ensino Superior 

Pós-Graduação (stricto sensu) 

 

20 pontos + 2 pontos por 

semestre 

(até 30 pontos) 

10 pontos + 2 pontos por 

semestre 

(até 30 pontos) 

Exercício do Magistério no Ensino Superior 
–Pós-Graduação (lato sensu) 

 

20 pontos + 4 pontos a cada 
60h/aula 

(até 40 pontos) 

10 pontos + 2 pontos a cada 
60h/a 

(até 40 pontos) 

Exercício do Magistério no Ensino Superior 

– Graduação 

 

20 pontos + 4 pontos a cada 

semestre 

(até 40 pontos) 

10 pontos + 1 ponto a cada 60h 

(até 20 pontos) 

 

Exercício do Magistério na Educação 

Básica (para candidatos com graduação em 

licenciatura), ou atividades profissionais na 

área de graduação (para candidatos com 

graduação em bacharelado), incluindo 

atividades de administração, supervisão e 

orientação pedagógica 

 

10 pontos + 1 ponto a cada 

semestre 

(até 25 pontos) 

5 pontos + 1 ponto a cada 

semestre 

(até 25 pontos) 

 
Orientação de tese de doutorado aprovada 

10 pontos por tese 
(até 10 pontos) 

5 pontos por tese 
(até 5 pontos) 
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Co-Orientação de tese de doutorado 

aprovada 
 

5 pontos por tese 

(até 5 pontos) 

2,5 pontos por tese 

(até 5 pontos) 

 

Orientação de dissertação de mestrado 

aprovada 

 

5 pontos por tese 

(até 10 pontos) 

2,5 pontos por tese 

(até 10 pontos) 

 

Co-Orientação de dissertação de mestrado 

aprovada 

 

2,5 pontos por tese 

(até 15 pontos) 

1,25 pontos 

(até 15 pontos) 

 

Orientação de monografia de especialização 

aprovada 

 

1,5 ponto por monografia 

(até 10 pontos) 

1,0 ponto por monografia 

(até 10 pontos) 

 

Orientação de monografia, de trabalho final 
em curso de graduação ou de grupo PET? 

 

1 ponto por monografia ou 
trabalho ou grupo 

(até 10 pontos) 

0,5 ponto por monografia ou 
trabalho 

(até 10 pontos) 

 

Orientação de aluno em projeto de iniciação 

científica, iniciação a docência, extensão  

(bolsista ou voluntário) 

 

1 ponto por projeto-ano 

(até 5 pontos) 

0,5 ponto por projeto-ano 

(até 5 pontos) 

 

Orientação de aluno em projeto de 

monitoria  

(bolsista ou voluntário) 

 

0,5 ponto por estudante-ano (até 

5 pontos) 

0,25 ponto por estudante-ano 

(até 5 pontos) 

 

Participação como membro efetivo de banca 
examinadora de tese de doutorado 

 

1 ponto por tese 
(até 2 pontos) 

0,5 ponto por tese 
(até 2 pontos) 

 

Participação como membro efetivo de banca 

examinadora de dissertação de mestrado, de 

qualificação de doutorado ou concurso 

público para o magistério superior 

 

0,5 ponto por banca ou concurso 

(até 2 pontos) 

0,25 ponto por banca ou 

concurso 

(até 2 pontos) 

 

Participação como membro efetivo de banca 

de qualificação de mestrado, de 

especialização ou trabalho final em curso de 

graduação (monografias ou TCC) 

 

0,25 ponto por banca 

(até 4 pontos) 

0,1 ponto por banca 

(até 4 pontos) 

 

Exercício de monitoria, iniciação científica, 

iniciação à docência, participação em grupo 

PET e/ou PIBID? e estágio docência 

 

0,5 ponto por semestre 

(até 3 pontos) 

0,25 ponto por semestre 

(até 3 pontos) 

 

Coordenador de Estágio 

 

0,5 ponto por ano 

(até 2,0 pontos) 

0,25 ponto por ano 

(até 2 pontos) 

 

Atividades Científicas 
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Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na 

área do Concurso (Peso 3,0) 

 

Pontuação máxima 100 pontos 

 

 
Área do concurso 

 
Área correlata 

 

Autoria de livro sobre assunto de interesse da área do 

concurso 

 

5 pontos por livro  

(até 5 pontos) 

 

2,5 pontos por livro 

(até 5 pontos) 

 

Organização de livro sobre assunto de interesse da área do 

concurso 

 

5 pontos por livro 

 (até 5 pontos) 

 

2,5 pontos por livro 

(até 5 pontos) 

 

Capitulo de livro sobre assunto de interesse da área do 

concurso 

 

3 pontos por capítulo (até 

6 pontos) 

 

1,5 pontos por 

capítulo 

 (até 6 pontos) 

 

Tradução de livro especializado  

2 pontos por livro 

 (até 2 pontos) 

 

1 ponto por livro (até 

2 pontos) 

 

Artigo completo publicado em periódico indexado, com 

corpo editorial (considerar aqueles que constam no Qualis 

A, B e C) 

 

10 pontos por artigo Qualis 

A e B; 1 ponto por artigo 

Qualis C. 

(até 60 pontos) 

 

5 pontos por artigo 
Qualis A e B; 0,5 

ponto por artigo 

Qualis C. 

(até 60 pontos) 

 

 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado 

na íntegra em anais 

 

4 pontos por trabalho 

(até 60 pontos) 

 

2,0 pontos por 

trabalho 

(até 60 pontos) 

 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo 

publicado em revista ou anais 

 

1 ponto por trabalho  

(até 5 pontos) 

 

0,5 ponto por 

trabalho 

 (até 5 pontos) 

 

Relatório técnico de pesquisa  
1 ponto por relatório 

 (até 5 pontos) 

 

0,5 ponto por 
relatório 

 (até 5 pontos) 

 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 

 

até 4 pontos pelo conjunto 

 

até 2 pontos pelo 

conjunto 

 

 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, 

tecnológica ou cultural ou consultorias técnicas prestadas a 

órgãos públicos e privados 

 

até 4 pontos pelo conjunto 

 

até 2 pontos pelo 

conjunto 

 

Artigos especializados publicados na imprensa até 2 pontos pelo conjunto 

até 1 ponto pelo 

conjunto 

 

Manuais didáticos e outros instrumentos didáticos 
 

até 4 pontos pelo conjunto 
 

até 2 pontos pelo 
conjunto 

 

Coordenador de Projeto de Pesquisa financiado através de 

editais públicos 

 

3,0 pontos por projeto (até 

15 pontos) 

 

1,5 pontos por projeto  

(até 15 pontos) 

 

 

Coordenador de Projeto de Pesquisa sem financiamento 

através de editais públicos 

 

1,5 pontos por projeto (até 

15 pontos) 

 

0,75 pontos por 

projeto 

(até 15 pontos) 

 

Colaborador em Projeto de Pesquisa financiado através de 1,5 pontos por projeto (até 0,75 pontos por 
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editais públicos 

 

15 pontos) 

 

projeto 

 (até 15 pontos) 

 

Organização de eventos científicos  
até 2 pontos pelo conjunto 

 

até 1 ponto pelo 
conjunto 

 

Parecerista em eventos científicos e periódicos 

2,0 pontos por parecer (até 

20 pontos) 

 

1,0 ponto por parecer 

 (até 20 pontos) 

 

Membro de conselhos editoriais de periódicos científicos 

 

2,0 pontos por participação  

(até 20 pontos) 

 

1,0 ponto por 

participação  

(até 20 pontos) 

 

Patentes depositadas em parcerias com empresas 
10 pontos por patente 

 (até 80 pontos) 

10 pontos por patente 

 (até 60 pontos) 

Patentes depositadas com registro 

8 pontos por patente 

(até 80 pontos) 

 

8 pontos por patente 

 (até 60 pontos) 

Patentes outorgadas, concedida  
10 pontos por patente 

(até 80 pontos) 

10 pontos por patente 

 (até 60 pontos) 

Patentes licenciadas e produzindo 
10 pontos por patente 

(até 80 pontos) 
10 pontos por patente 

(até 60 pontos) 

 

 

Atividades de Extensão 

 

 

Atividades de Extensão (Peso 1,0) 
Pontuação máxima 100 pontos 

 

 

Coordenação de projeto de extensão  

10 pontos por semestre 

(até 30 pontos) 

5 pontos por semestre 

(até 30 pontos) 

 

Participação em projeto de extensão 

 

5 pontos por semestre 

(até 40 pontos) 

 

2,5 pontos por 

semestre 

(até 40 pontos) 

 

Coordenação e docência em curso de extensão 

(mínimo de 15 h-aula) 
 

2 pontos por curso 

(até 20 pontos) 
 

1 ponto por curso 

(até 20 pontos) 
 

Coordenação e docência em curso de atualização (40 

horas ou mais) 

 

 

5 pontos por curso 

(até 40 pontos) 

 

2,5 pontos por curso 

(até 40 pontos) 

 

Docência em minicursos ou oficinas (menos de 40 

horas) 

2 por minicurso ou oficina 

(até 30 pontos) 

 

1 por minicurso ou 

oficina 

(até 30 pontos) 

 

Palestras, mesas redondas, conferências, em eventos 

científicos 

 

2 por atividade 

(até 20 pontos) 

 

1 por atividade 

(até 20 pontos) 

 

Participação em projetos sociais cadastrados em 

órgãos públicos ou outras agências 

 

2 pontos por semestre 

(até 10 pontos) 

 

1 ponto por semestre 

(até 10 pontos) 
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Atividades de administração universitária 

 

Atividades de Administração na Educação Superior (Peso 0,5) 

 

Pontuação máxima 100 pontos 

 

Cargos da Administração Superior (Reitor/Vice-Reitor/Pró-reitor) 

 

100 pontos 

 

Cargos da Administração Intermediária (Diretor de Centro, de 

Faculdade, Reitorias, de Unidades Acadêmicas ou de setores 

administrativos universitários) 

 

80 pontos 

 

Vice-diretor de unidades da Educação Superior 60 pontos 

Chefe de Departamento/Coordenador de Curso 
60 pontos 

 

Vice-Chefe de Departamento/Vice-Coordenador de Curso 
40 pontos 

 

Membro de Comissões e Conselhos 50 pontos 

Atividades Técnicas e Administrativas na Educação Básica 
10 pontos 

 

Diretor 

 

60 pontos 

 

Vice-Diretor 
30 pontos 

 

Coordenador Pedagógico/Orientador Educacional/Supervisor 
40 pontos 
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