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Anexo II do Edital n.251, de 08.11.2010- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Regime de Trabalho, Itens para as Provas Escrita e Didática.
Lotação: UFPA- Campus Universitário de Altamira- regime de trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do
Nº de Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
Concurso
Vagas
1. A integral de Riemann, o teorema fundamental do cálculo e aplicações da integral
definida.
2. A integral dupla e tripla e suas aplicações.
3. Autovetores, autovalores e diagonalização de operadores lineares.
4. Derivadas parciais e direcionais, regra da cadeia e suas aplicações.
1
5. Estudo das cônicas: elipse, hipérbole e parábola e suas aplicações.
Matemática
6. Integrais de linha e o teorema de Green e suas aplicações.
7. Integrais de superfícies e o teorema de Stokes e suas aplicações.
8. Limite e continuidade de funções de uma variável.
9. O Método dos Multiplicadores de Lagrange e suas aplicações.
10. Transformações lineares, o núcleo e imagem de uma transformação linear.
1. Prova Escrita
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
−
−
−

Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 1,50 pts;
Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade: 6.00 pts;
Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 2.50 pts;

2. Prova Didática
A avaliação da Prova Didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
−
−
−

Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4,00 pts.
Planejamento e Organização: 4.00 pts.
Recursos Didáticos: 2.00 pts.

3. Memorial

O memorial deverá ter de forma discursiva, cronológica e circunstanciada a descrição
e a análise das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo candidato,
incluindo sua produção científica, e de outras atividades individuais ou em equipe
relacionadas à área de conhecimento em exame.
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1. Domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando para sua
pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso e/ou do Projeto Pedagógico do
Curso e/ou do Perfil do Curso, conforme exigido no Plano de Concurso: 1.00 pt.
2. Consistência teórica, formativa e prática: 1.00 pt.
3. Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área de conhecimento do
Concurso e/ou do Projeto Pedagógico do Curso: 2.00 pts.

4.
5.
6.
7.
8.

Pertinência e adequação e articulação das referências com a realidade: 1.00 pt.
Dados da carreira do candidato que revelem perfil acadêmico e científico: 2.00 pts.
Participação do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão: 1.00 pt.
Participação em atividades administrativas: 1,00 pt.
Participação em outras atividades individuais ou em equipe, relacionadas à área de
conhecimento em exame: 1,00 pt.

4. Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo Lattes e quando do seu
julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que devidamente
comprovados, os seguintes grupos de atividades
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração
GRUPO I – TÍTULOS ACADÊMICOS: Peso Ponderado 2,0
Será pontuada apenas a maior titulação do candidato uma única vez (Res.
3911/2009)
Pontuação máxima no grupo: 70 pontos
1.1 Título de Livre-Docência na área de conhecimento objeto do concurso
1.2 Título de Livre-Docência em áreas de conhecimento correlatas.
1.3 Título de Doutor na área de conhecimento objeto do concurso

Pontos

70
60
60

1.4 Título de Doutor em áreas de conhecimento correlatas
1.5 Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso

40
40

1.6 Título de Mestre em áreas de conhecimento correlatas
1.7Especialista na área de conhecimento objeto do concurso
1.8 Especialista em áreas de conhecimento correlata
1.9 Graduação na área de conhecimento objeto do concurso

20
20
10
10

1.10 Graduação em áreas de conhecimento correlata
2 .GRUPO II – PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA, TÉCNICA E
CULTURAL: Peso Ponderado 3,0
Pontuação máxima no grupo (o valor excedente não será considerado): 200 pontos
2-1 I – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (máximo de 100 pontos)

5

2.2 Publicação de livro com corpo editorial (máximo de 3 publicações)

(máximo
de 100
pontos)
25

2.3 Publicação de livro sem corpo editorial (máximo de 4 publicações)

5

2.4 Publicação de capítulo de livro com corpo editorial (máximo de 3 publicações)
2.5 Publicação de capítulo de livro com corpo editorial (máximo de 2 publicações)

10
3

2.6 Artigo em periódico com classificação “Qualis A” (CAPES) (máximo de 2 artigos)

20

2.7 Artigo em periódico com classificação “Qualis B” (CAPES) (máximo de 3 artigos)

15

2.8 Artigo em periódico com classificação “Qualis C” (CAPES) (máximo de 3 artigos)

10

2.9 Artigo em periódico de circulação internacional em meios eletrônicos com corpo editorial
(máximo de 3 artigos)

10

2.10 Artigo em periódico de circulação nacional em meios eletrônicos com corpo editorial
(máximo de 3 artigos)

5

2.1 1 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis A” (CAPES)
(máximo de 3 participações)

16

2.12 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis B” (CAPES)
(máximo de 3 participações)

14

2.13 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis C” (CAPES)
(máximo de 3 participações)
2.14 Participação no corpo editorial de periódicos em meios eletrônicos (máximo de 3
participações)
2.15 Revisor/avaliador de revista internacional (máximo de 3 revisões/avaliações)
2.16 Revisor/avaliador de revista nacional (máximo de 3 revisões/avaliações)
2.17 Revisor/avaliador de revista regional (máximo de 3 revisões/avaliações)
2.18 Nota de pesquisa em periódicos com classificação “Qualis” (CAPES) (máximo de 3
notas)

12

2.19 Trabalho completo em anais de congresso internacional (máximo de 10 trabalhos)
2.20 Trabalho completo em anais de congresso nacional (máximo de 10 trabalhos)
2.21 Trabalho completo publicados em anais de eventos regional/estadual (máximo de 10
trabalhos)
2.22 Trabalho completo publicados em anais de eventos local (máximo de 10 trabalhos)
2.23 Resumo de trabalho publicado em evento internacional com ou sem apresentação
(máximo de 7 resumos)
2.24 Resumo de trabalho publicado em evento nacional com ou sem apresentação (máximo
de 7 resumos)
2.25 Resumo de trabalho publicado em evento regional com ou sem apresentação (máximo
de 7 resumos)
2.26 Resumo expandido de trabalho publicado em evento internacional (máximo de 7
resumos)
2.27 Resumo expandido de trabalho publicado em evento nacional (máximo de 7 resumos).

6
5
3

2.28 Resumo expandido de trabalho publicado em evento local com apresentação (máximo
de 7 resumos)

5
5
3
2
8

2
4
3
2
4
3
2

2.29 Artigo de caráter técnico/divulgativo em revista de circulação internacional (máximo de
7 artigos)

5

2.30 Artigo publicado ou aceito para publicação de caráter técnico/divulgativo em revista de
circulação nacional (máximo de 7 artigos)

3

2.31 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional (máximo de 7 artigos) 5
2.32 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional (máximo de 7 artigos)

3

2.33 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação local (máximo de 7 artigos)

2

2.34 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas ministrados em
eventos internacionais como expositor ou debatedor, na área do concurso (máximo de 5
participações)
2.35 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas ministrados em
eventos nacionais como expositor ou debatedor, na área do concurso (máximo de 5
participações)
2.36 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas ministrados em
eventos locais como

5

2.37 Premiação em eventos científicos internacionais (máximo de 2 premiações por ano)

3

2.38 Premiação em eventos científicos nacionais (máximo de 2 premiações por ano)
2.39 Premiação em eventos científicos locais (máximo de 2 premiações por ano)
2.40 II – PROJETOS DE PESQUISA (máximo 80 pontos)

2
1

2.41 Participação em projetos de pesquisa aprovado por órgão de fomento (máximo de 5
participações)

5

2.42 Participação em projetos de pesquisa sem fomento (máximo de 5 participações)

2

2.43 Coordenação de projetos de pesquisa aprovado por órgão de fomento (máximo de 5
coordenações)

10

2.44: Coordenação de projetos de pesquisa sem fomento (máximo de 5 coordenações)

5

3

2

2.45 III – PRODUÇÃO ARTÍSTICA (máximo 20 pontos)

2.46 Produção artística na área do concurso (máximo de 10 produções)

2

2.47 Produção artística em áreas correlatas (máximo de 10 produções)

1

2.48 IV – PRODUÇÃO TÉCNICA OU TECNOLÓGICA (máximo 50 pontos)

2.49 Patentes (máximo de 2 patentes)

10

2.50 Direitos autorais (máximo de 2 direitos autorais)
2.51 Confecção e/ou construção de aerofotogramas, mapas, maquetes, protótipos,
equipamentos e instrumentos (registrados na unidade acadêmica) (máximo de 4 confecções
e/ou construções)
2.52 Produção de software/vídeo aprovado na unidade acadêmica (máximo de 2 produções)

10
5

5

2.53 Construção de sites didáticos aprovados na unidade acadêmica (máximo de 2
construções)

5

2.54 Cartilha/apostilas aprovadas na unidade acadêmica (máximo de 2 cartilhas/apostilas)

3

2.55 Elaboração de banco de dados divulgados/catalogados publicados (registrados na
unidade acadêmica) (máximo de 1 elaboração)
2.56 V – PRODUÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO (máximo de 60 pontos)
2.57 Coordenação de projeto de extensão aprovados na Unidade com fomento (máximo de 2
coordenações)
2.58 Participação em projeto de extensão aprovados na Unidade com fomento
(máximo de 2 participações)
2.59 Coordenação de projeto de extensão aprovados na Unidade sem fomento
(máximo de 2 coordenações)
2.60 Participação em projeto de extensão aprovados na Unidade sem fomento
(máximo de 2 participações)
2.61 Concessão de entrevistas à mídia, desde que devidamente comprovado (nos últimos
cinco anos) (máximo de 2 concessões)
2.62 Assessoria/consultoria formalmente registrada na unidade acadêmica (máximo de 3
assessorias/consultorias)
2.63 Estágios com carga horária mínima de 20 horas, devidamente comprovado (nos últimos
cinco anos) (máximo de 2 estágios)
2.64 Visitas técnicas devidamente comprovadas (nos últimos cinco anos) (máximo de 2
visitas)
2.65 Assistência na área de saúde (máximo de 2 assistências)
2.66 VI – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (máximo de 60 pontos)
2.67 Coordenação de eventos científicos internacionais (máximo de 3 coordenações)
2.68 Coordenação de eventos científicos nacionais (máximo de 3 coordenações)
2.69 Coordenação de eventos científicos locais (máximo de 3 coordenações)
2.70 Membro de comissão organizadora de eventos científicos internacionais
(máximo de 3 comissões)
2.71 Membro de comissão organizadora de eventos científicos nacionais (máximo de 3
comissões)
2.72 Membro de comissão organizadora de eventos científicos locais (máximo de 3
comissões)
3 GRUPO III – ATIVIDADES DIDÁTICAS: Peso Ponderado 4,0
Pontuação máxima no grupo (o valor excedente não será considerado): 250
Pontos
3. 1 I – Docência em pós-graduação stricto sensu e lato sensu, graduação,
dissertação de mestrado ou tese de doutorado orientadas e defendidas,
trabalho de conclusão de curso de especialização e graduação, e iniciação
científica:
3.2 . Magistério superior .Pós-graduação Em disciplinas na área do concurso (máximo de 2
disciplinas)
3.3 . Magistério superior .Pós-graduação Em disciplinas de outras áreas (máximo de 2
disciplinas)
3.4.Graduação Em disciplinas na área do concurso (máximo de 6 disciplinas)
3.5 Graduação; Em disciplinas de outras áreas (máximo de 6 disciplinas)
3.6 Magistério 1º e 2o Graus Em disciplinas na área do concurso (máximo de 2
disciplinas)
3.7 Magistério 1º e 2o Graus Em disciplinas de outras áreas (máximo de 2 disciplinas)
Orientações
3.8 .Dissertações e Teses (máximo de 2 Dissertações e Teses)
3.9 .Trabalhos de Conclusão de Curso ou Monografias de Especialização
(máximo de 2 trabalhos)
3.10. Iniciação Científica (máximo de 2 iniciações)

4

5
2
3
1
1
2
3
1
3
7
4
3
3
2
1

15
5

7
5
2
20
10
5

4. GRUPO IV – ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS: Peso
Ponderado 1,0
Pontuação máxima no grupo (o valor excedente não será considerado): 60
pontos
I - Exercício de cargo, função e atividade profissional, sendo inaceitável a simples
inscrição em órgão de classe:
4. 1 .Na área do concurso (máximo de 3)
4.2. Em outras áreas (máximo de 3)
II - Títulos conferidos por entidades públicas e privadas, nacionais ou
estrangeiras, bem como filiação comprovada e atualizada à entidades
científicas:
4.3 Na área do concurso (máximo de 3 )
4.4 Em outras áreas (máximo de 3)
III - Outros títulos, que demonstram atuação profissional em outras áreas e na
comunidade:
4.5 Na área do concurso (máximo de 3)
4.6 Em outras áreas (máximo de 3)
IV - Participação em Comissões Julgadoras
4.7 Bancas de Concursos Públicos para Docentes (máximo de 4 bancas)
4.8 Bancas de Dissertações e Teses (máximo de 4 bancas)
4.9 Bancas de TCCs e Monografias (máximo de 4 bancas)
4.10 Outras comissões julgadoras de caráter científico e cultural (máximo de 4
outras comissões)

1.00

6
4

6
4

4
2
4
3
2
1

Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada 2a maior titulação
pontuada uma única vez.1

Cametá

Anexo II do edital n.251, de 08.11.2010- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Regime de Trabalho, Itens para as Provas Escrita e
Didática.
Lotação:UFPA- Campus Universitário de Cametá- regime de trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do
Nº de
Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
Concurso
Vagas
1. A escravidão indígena e negra na Amazônia no processo de constituição
das paisagens amazônicas
2 - História, historiografia e a escrita da História na Amazônia
3. Estado, sociabilidades e práticas econômicas na Amazônia oitocentista
4. Pajelança, feitiçarias e religiões na Amazônia
5 . Território e ocupação nas experiências de colonização na Amazônia do
século XIX
História da
6 . Os ideais de Republica e de abolição da escravidão na Amazônia
1
Amazônia
7. Teorias desenvolvimentistas: o governo militar, a integração nacional e os
grandes projetos na Amazônia
8. Cultura, civilização e modernização: os processos urbanísticos na
Amazônia do século XIX para o XX;
9. As representações da Amazônia no mundo contemporâneo: entre natureza
despovoada e território patrimônio da humanidade
10 - A militarização da sociedade, o nacionalismo, a massificação da cultura
e o racismo na Amazônia do século XX
Estágio
1-Avaliação e aprendizagem na prática docente em História;
Supervisionado
2-Currículo e formação de professores em História
em História
3-Elementos teóricos e metodológicos na pesquisa do ensino de História.
4-História, narrativa e ficção nos saberes escolares: interfaces da Historia e
cotidiano.
5-O Ensino de História no Contexto das Transições Paradigmáticas da
História e da Educação.
1
6-O ensino de História e a diversidade cultural: novas perspectivas.
7-O ensino de História e o cotidiano da escola.
8-O livro didático de História e a prática docente.
9-O sujeito histórico entre cotidiano e produção Didática em História.
10-Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de História.
entre cotidiano e produção Didática em História.
10-Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de
História.

PROVA ESCRITA
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1- Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
2 -Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade: 6.00 pts;
3 - Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical: 2.00 pts;

PROVA DIDÁTICA
A avaliação da Prova Didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5,00 pts
2- Planejamento e Organização: 3.00 pts

3 - Recursos Didáticos: 2.00 pts.

PROVA DE MEMORIAL
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
.1 - Consistência teórica, formativa e prática : 1.00 pts
2 - Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de modo
especial, para sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso ou Plano Pedagógico
do Curso e/ou perfil exigido no edital: 2.00 pts
3 - Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso ou
Plano Pedagógico do Curso e/ou perfil exigido no edital : 2.00 pts
4 - Pertinência e adequação das referências bibliográficas : 1.00 pts
5 - Dados da carreira do candidato que revelem perfil acadêmico e científico: 1.00 pts
.6 - Participação do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão : 2.00 pts
7 - Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à área de
conhecimento em exame : 1.00 pts
JULGAMENTO DE TÍTULOS
– A Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que devidamente comprovados, os
seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos Peso/Pontuação
1 : Formação Acadêmica
1.1: Título de livre-docência ou doutorado na área de conhecimento
objeto de concurso.
1.2: Título de livre-docência ou doutorado em área considerada, pela
Comissão Examinadora, como relacionada a área de conhecimento
objeto do concurso.
1.3: Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso ou em
áreas correlatas.
1.4: Título de Mestre em área considerada pela Comissão Examinadora,
como relacionada a área de conhecimento objeto do concurso.
1.5: Título de Especialista na área de conhecimento objeto do concurso
ou em áreas correlatas.
1.6: Titulo de graduação na área de conhecimento objeto do concurso ou
em áreas consideradas relacionadas.
2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
2.1: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões da literatura científica publicados sob a forma de livros
indexados, na qualidade de único autor, co-autor, único editor, co-editor,
único organizador ou co-organizador.

1.00
10 pt
9

8,5
8
7,5
7
3.00
3

2.2: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões de literatura científica publicados sob a forma de capítulos de
livros, na qualidade de único autor ou co-autor (2 pontos por capítulo);

2

2.3: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em revistas indexadas e de corpo editorial, na qualidade de único autor
ou co-autor (2 pontos por artigo);.

2

2.4: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões de literatura científica publicados sob a forma de comunicações
curtas em revistas indexadas e de corpo editorial, na qualidade de único
autor ou co-autor (1,5 pontos por artigo
2.5: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
ou comunicações curtas em revistas não indexadas, sem corpo editorial,
na qualidade de único autor ou co-autor
2.6: Artigos Completos em anais de Congressos internacionais (1,0 por

1,5

0,5

1

2.7: Artigos completos em anais de Congressos nacionais (0,5
pontos por publicação)

0,5

2.8: Trabalhos devidamente autenticados apresentados em
congressos, seminários, conferências e outras reuniões
semelhantes, sob forma de comunicação oral, na qualidade de
único autor ou co-autor (0,3 ponto porcomunicação);

0,3

2.9: Participação em bancas de defesa de mestrado e/ou
doutorado (2,0
por banca);
2.10: Participação em bancas de defesa de graduação e/ou
especialização
(1 por banca).
3 : Atividades didáticas

2,0

3.1: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina da
área objeto do concurso:
a) em nível de professor titular ou equivalente: (10 pontos).
3.2: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina da
área objeto do concurso:
b) em nível de professor adjunto ou equivalente: (9 pontos).
3.3: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina da
área objeto do concurso:
c) em nível de professor assistente ou equivalente: (8 pontos).
3.4: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina da
área objeto do concurso:
d) em nível de professor auxiliar, substituto ou equivalente: (7
pontos).
3.5: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina da
área objeto do concurso:
e) como monitor de ensino superior: (6 pontos).
3.6: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso:
a) em nível de professor titular ou equivalente: (9 pontos).
3.7: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso:
b) em nível de professor adjunto ou equivalente: (8 pontos).
3.8: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso:
c) em nível de professor assistente ou equivalente: (7 pontos).
3.9: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso: d) em nível de
professor auxiliar, substituto ou equivalente: (6

10

1

3.00

9

8

7

6

9

8

7

6

pontos).
3.10: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina
de área afim à área de conhecimento objeto de concurso: e) como
monitor: (5 pontos).
3.11: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso:
a) em nível de professor titular ou equivalente: (7 pontos).
3.12: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso:
b) em nível de professor adjunto ou equivalente: (6 pontos).
3.13: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso:
c) em nível de professor assistente ou equivalente: (5 pontos).
3.14: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso:
c) em nível de professor assistente ou equivalente: (5 pontos).
3.15: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso
d) em nível de professor auxiliar ou equivalente: (5 pontos).
3.16: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso:
e) como monitor: (3 pontos).
3.17: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de:
a) tese de doutoramento (1,5 pontos por tese).
3.18: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de:
b) dissertação de mestrado (1 ponto por dissertação).
3.19: . Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de:
c) trabalho de conclusão de cursos de graduação (0,6 pontos por
trabalho).
3.20: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de:
d) aluno de iniciação científica e monitor: (0,4 pontos por aluno).
3.21: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de:
a) tese de doutoramento (1,0 ponto por tese).
3.22: . Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de:
b) dissertação de mestrado (0,6 pontos por dissertação).
3.23: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de:
c) trabalho de conclusão de cursos de graduação (0,4 pontos por
trabalho).
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7

6

5

5

5

3

1,5

1,0

0,6

0,4

1,0

0,6

0,4

3.24: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de:
d) aluno de iniciação científica e monitor: (0,2 pontos por aluno).
3.25: Desempenho de cargo de direção ou chefia, em cujo exercício
inclua a supervisão de atividade de ensino na área de conhecimento
objeto do concurso (1,5 pontos por semestre);
3.26: Desempenho de cargo de direção ou chefia, em cujo exercício
inclua a supervisão de atividade de ensino em área de conhecimento
afim do objeto do concurso (1,0 ponto por semestre)
4 : Atividades Técnico-Profissionais

0,2

1,5

1,0

3.00

4.1: Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área do
1,5
conhecimento objeto do concurso:
a) cargo ou função acadêmica que não tiverem sido pontuados como
atividades didáticas (1,5 pontos por semestre).
4.2: Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área do
1,6
conhecimento objeto do concurso:
b) cargo ou função fora da academia, em industrias, empresas,
laboratórios de pesquisa, agências governamentais e similares (1,6
ponto por semestre), não sen
4.3: Títulos conferidos por entidades públicas e privadas, nacionais,
1,0
estrangeiras e internacionais, bem como filiação a entidades científicas
de qualquer origem, que importem no reconhecimento da capacidade
profissional do candidato na área de conhecimento ob
4.4: Outros títulos conferidos ao candidato que demonstrem sua atuação
1,0
profissional em outras áreas do conhecimento e na comunidade a que
pertence (1,0 ponto por título)
4.5: Outros títulos conferidos ao candidato que demonstrem sua atuação
1,0
profissional em outras áreas do conhecimento e na comunidade a que
pertence (1,0 ponto por título)
Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada a maior titulação pontuada
uma única vez.

ANEXO II do Instituto de Ciências da Saúde Edital n. 251, de 08.11.2010- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Itens para as Provas Escrita e Didática.
Lotação:UFPA- Instituto de Ciências da Saúde.
Tema do Concurso

Saúde
Cardiovascular e
Respiratória

Nº de
Vagas

01

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

1-Anatomia, Fisiologia, histologia, bioquímica, biofísica Pulmonar.
2- Anatomia, Fisiologia, histologia, bioquímica, biofísica do coração.
3- Atividade física no pós-operatório em cardiologia, angiologia e pneumologia.
4- Controle autonômico da freqüência cardíaca e da pressão arterial.
5-Disfunções do sistema cardiovascular: características clínicas e
fisiopatológicas.
6-Disfunções do sistema respiratório: características clínicas e fisiopatológicas.
7-Fisiologia do sangue: constituintes do sangue; produção e funções dos
glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas; homeostasia e coagulação;
8- Métodos de avaliação física em cardiologia e angiologia.
9-Métodos de avaliação física em pneumologia.
10-Respostas agudas e crônicas do sistema cardiovascular ao exercício físico;
11- Respostas agudas e crônicas do sistema cardiovascular ao exercício físico
em idosos.
12-Respostas agudas e crônicas do sistema respiratório ao exercício físico.

1 - Prova Escrita
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir com as respectivas
ponderações:
− Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
− Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade: 4.00 pts;
− Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical: 4.00 pts;
2 - Prova Didática
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir com as respectivas
ponderações:
− Clareza de ideias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00pts.
− Planejamento e Organização: 4.00 pts.
− Recursos Didáticos: 2.00pts.

3 - Prova Prática
Na avaliação da Prova Prática serão observados os critérios a seguir com as
respectivas ponderações:
− Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts.
− Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento:
2.00 pts.
− Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts.
− Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com
os princípios científicos: 2.00 pts.
− Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos
e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

4 -Prova de Memorial
Na avaliação do Memorial serão avaliados os critérios a seguir com as respectivas
ponderações:
− Consistência teórica, formativa e prática: 1.00 pt.
− Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do concurso:
1.00 pt.
− Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas: 1.00 pt.
− Domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação ao memorial, de modo especial
para a sua pertinência em relação à área do concurso: 1.00 pt.
− Dados de carreira do candidato que revelam liderança acadêmica e científica: 1.00 pt.
− Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem com
atividades de administração universitária: 1.00 pt.
− Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe relacionadas à
área de conhecimento em exame: 1.00 pt.

− Desenvoltura do candidato na apresentação do memorial: 1.00 pt.
− Atendimento imediato ao questionamento quando solicitado pela banca
examinadora: 1.00 pts.
− Tempo previsto e utilizado: distribuição adequada e coerência com os vários
momentos de apresentação do conteúdo: 1.00 pt.

5- Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Lattes e
quando do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará,
desde que devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos
1 :Formação Acadêmica
1.1: Título de Livre Docência na área de conhecimento objeto do
concurso ou em áreas correlatas.

Peso/ponderação
2.00
10

1.2: Título de Doutor na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas
correlatas.
1.3: Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas
correlatas.

10

1.4: Certificado de Especialista na área de conhecimento objeto do
concurso ou em áreas correlatas
1.5: Certificado de Curso de Aperfeiçoamento (a partir de 180 horas)

5

1.6: Estágio com ou sem bolsa extracurricular, treinamentos
1.7: Monitoria

8

3
0,2/sem. letivo
0,3/sem. letivo

1.8: Cursos de Atualização com carga horária a partir de 20 horas:
(Limitado em 5)

0,1 / curso

2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
2.1: Publicação/Tradução de livro didático com ISBN
2.2: Publicação/Tradução de capítulo de livro com ISBN

3.00
4 / livro
1 / capítulo

2.3: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis A).
2.4: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis B).
2.5: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis C).
2.6: Artigo em periódico de circulação em meios eletrônicos com ISSN
2.7: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis A).
2.8: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis B).
2.9: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis C).
2.10: Trabalho completo em anais de congresso internacional.
2.11: Trabalho completo em anais de congresso nacional.
2.12: Trabalho completo em anais de evento regional.
2.13: Resumo publicado em anais de congresso internacional.
2.14: Resumo publicado em anais de congresso nacional.
2.15: Resumo publicado em anais de congresso regional/local
2.16: Memorial ou tese aprovada em concurso de professor titular
2.17: Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter
técnico/divulgativo em revista de circulação internacional.
2.18: Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter
técnico/divulgativo em revista de circulação nacional.
2.19: Resenhas em jornais e revistas de circulação internacional.
2.20: Resenhas em jornais e revistas de circulação nacional.
2.21: Resenhas em jornais e revistas de circulação local.
2.22: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos internacionais como expositor ou debatedor.
2.23: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos nacionais como expositor ou debatedor.
2.24: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos locais como expositor ou debatedor.
2.25: Participação em eventos internacionais
2.26: Participação em eventos nacionais
2.27: Participação em eventos locais
2.28: Premiação em eventos científicos internacionais.
2.29: Premiação em eventos científicos nacionais.
2.30: Premiação em eventos científicos locais.

1,5 / artigo
1/artigo
0,5 / artigo
0,5 artigo
0,5 ano
0,2 ano
0,1 ano
0,4 trabalho
0,2 trabalho
0,1 trabalho
0,2 trabalho
0,1 trabalho
0,5 trabalho
2/ concurso
0,4 artigo
0,2 artigo
0,2 /artigo
0,1 /artigo
0,5/ artigo
0,4/evento
0,3/evento
0,1 evento
0,1/evento
0,05/evento
0,02/evento
0,4/prêmio
0,2/pêmio
0,05/prêmio

2.31: Coordenação de projetos de pesquisa aprovados e financiados por
agências ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo ou
institucional.
2.32: Participação em projetos de pesquisa aprovados e financiados por
agências ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo
ou institucional.
2.33: Patente internacional.
2.34: Patente nacional.
2.35: Construção de protótipos, equipamentos e instrumentos,
registrados em Instituição de Ensino Superior (IES) e/ou em instituição
Pública ou privada.
2.36: Produção de software /vídeo de caráter acadêmico, aprovados em
IES e/ou em instituição pública ou privada.
2.37: Construção de sites didáticos aprovados em IES.
2.38: Coordenação de projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
2.39: Participação em projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
2.40: Supervisão/Preceptoria de projetos extensionistas com
reconhecimento formal, em IES e/ou em instituição pública ou privada.
Limitado em 05
2.41: Assessoria / Consultoria de caráter acadêmico registrada em
documento comprobatório. Limitado em 05
2.42: Coordenação de eventos científicos internacionais.
2.43: Coordenação de eventos científicos nacionais.
2.44: Coordenação de eventos científicos locais.
2.45: Membro de comissão organizadora de evento científico
internacional.
2.46: Membro de comissão organizadora de evento científico nacional.
2.47: Membro de comissão organizadora de evento científico local.
2.48: Orientação de Tese de Doutorado concluída
3 : Atividades didáticas.
3.1: Exercício do Magistério em Nível Superior ou Pós-Graduação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida:
na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas correlatas
3.2: Exercício do Magistério em Nível Superior ou Pós-Graduação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida:
em outras áreas do conhecimento.
3.3: Exercício do Magistério no 2º Grau ou Profissionalizante
3.4: Exercício do Magistério no 1º Grau
3.5: Co-Orientação de Tese de Doutorado concluída :
3.6: Participação em Banca de qualificação para o Doutorado
3.7: Participação em Banca de defesa de Tese de Doutorado
3.8: Orientação de Mestrado concluída
3.9: Co-Orientação de Dissertação Mestrado concluída

0,05/projeto

0,3/projeto
2/patente
1/patente
0,5/unidade
0,3/unidade
0,3/unidade
0,5/projeto
0,3/projeto
0,3/projeto
0,1/unidade
0,6/evento
0,3/evento
0,2 evento
0,3/evento
0,1/evento
0,05/evento
0,5/aluno
3.00
0,3/semestre

0,1/semestre
0,1/semestre
0,05 semestre
0,3/aluno
0,2/banca
0,2/banca
0,4/ aluno
0,2/aluno

3.10: Participação em Banca de qualificação para o Mestrado
3.11: Participação em Banca de defesa de Dissertação de Mestrado
3.12: Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado em 5)
3.13: Co-Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado em
5)
3.14: Participação em Banca de defesa de Monografia Especialização:
(Limitado em 5)
3.15: Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na
Graduação concluída: (Limitado em 5)
3.16: Co-Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação
concluída: (Limitado em 5)

0,1/banca
0,1/banca
0,2/monog.

3.17: Participação em Banca de defesa de TCC: (Limitado em 5)
3.18: Orientação de Iniciação Científica concluída
3.19: Coordenação de projeto de ensino de caráter interinstitucional,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.20: Coordenação de projeto de ensino envolvendo mais de uma
Unidade/Instituição Acadêmica, efetivamente em desenvolvimento ou
concluído no ano (aprovado pela Instituição).
3.21: Coordenação de projeto de ensino da Instituição Acadêmica,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.22: Coordenação de Curso de Especialização.
3.23: Participação em projeto de ensino de caráter interinstitucional,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.24: Participação em projeto de ensino entre Unidades/Instituições
Acadêmicas, efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano
(aprovado pela Instituição).
4 : Atividades Técnico-Profissionais
4.1: Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área sob
concurso.
4.2: Cargos de Gestão em instituições públicas e/ou privadas
4.3: Representação em Conselho Superior de IES públicas e/ou
privadas.
4.4: Coordenação/presidência de comissões institucionais
4.5: Membro de comissões institucionais.
4.6: Coordenação/presidência de comissões permanentes institucionais
4.7: Membro de comissões permanentes institucionais.
4.8: Coordenação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.
4.9: Participação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.

0,02/banca
0,1/aluno

4.10: Membro de comitê especial / CAPES e CNPQ.
4.11: Consultoria científica ad-hoc para instituições governamentais,
projetos, artigos científicos.
4.12: Prêmios e Láureas.
4.13: Aprovação em concurso público.

0,1/monog.
0,05/banca
0,1/tcc
0,05 / tcc

0,3/projeto

0,2/projeto

0,1/projeto
0,2/projeto
0,2/projeto

0,1/projeto
2.00
0,5 ano
0,8/mandato
0,2/mandato
0,1 comissão
0,05/comissão
0,2/comissão
0,1/comissão
0,2/comissão
0,1/comissão
0,3/ano
0,2/consult
0,1/prêmio
0,5/concurso

4.14: Treinamentos e/ou estágio como profissional com o mínimo de 180 hs

0,2/ano

Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada a maior titulação
pontuada uma única vez.

ANEXO II do Instituto de Geociências -Edital n. 251, de 08.11.2010- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Itens para as Provas Escrita e Didática.
Lotação:UFPA- Instituto de Geociências- regime de trabalho : Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso Nº de
Vagas

Geologia
Econômica

01

Estratigrafia

1

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

1 - Alteraçao hidrotermal e a relação com os depósitos minerais;
2 - Depósitos de cu-pb-zn em folhelhos negros: tipo Kupferschiffer e
copper belt;
3 - Depósitos de sulfetos maciços vulcanogênicos;
4 - Depósitos epitermais de metais preciosos;
5 - Depósitos lateríticos e gossânicos;
6 - Depósitos minerais hidrotermais associados a sistemas Porfiríticos;
7 - Depósitos minerais magmáticos associados a complexos Máficoultramáficos;
8 - Depósitos minerais magmáticos associados a sistemas Kimberlíticos e
carbonatíticos;
9 - Depósitos orogênicos de ouro;
10 - Depósitos tipo sedex;
11 - Depósitos tipo vale do mississippi;
12 - Depóstios de au-u tipo witwatersrand;
13 - Formações ferríferas e manganesíferas;
14 - Greisens e mineralizações estaníferas;
15 - Mecanismos de transporte, deposição de metais e texturas
dos minérios;
1 - Aquisição de dados estratigráficos em superfície e subsuperfície;
2 - Bioestratigrafia e Cronoestratigrafia;
3 - Conceitos fundamentais de estratigrafia de seqüências;
4 - Estratigrafia: Conceitos e litoestratigrafia;
5 - Eventos catastróficos em sedimentação;
6 - Formas de leito e Estruturas Sedimentares;
7 - Formações ferríferas pré-cambrianas;
8 - Geologia de reservatórios de petróleo;
9 - Geração e migração de petróleo;
10 - Mapas estratigráficos;
11 - Origem e classificação de bacias sedimentares; bacias intracratônicas
e de Antepaís;
12 - Petróleo: Composição, ocorrência e Formação;
13 - Relações estratigráficas e métodos de correlação;
14 - Sistemas deposicionais fluvial e de Plataforma marinha;
15 - Tipos de armadilha de petróleo;

1- Critérios de Avaliação das Provas Escrita para Estratigrafia e Geologia Econômica
− Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 3.00 pts
− Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão,
atualização e profundidade: 4.00 pts
− Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical: 3.00 pts

2- Critérios de Avaliação da Provas Didática para Estratigrafia e Geologia

Econômica
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir:
− Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00pts.
− Planejamento e Organização: 3.00 pts.
− Recursos Didáticos: 3.00pts.

3- Critérios de Avaliação da Prova de Memorial para Geologia Econômica e
Estratigrafia.
Na avaliação da Prova de Memorial serão observados:

− Demonstrar a capacidade para desenvolver ensino, pesquisa e extensão na área objeto
do concurso expondo de modo discursivo e circunstanciado a sua experiência: 3.00 pts
− Descrição de outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas a área de
conhecimento do concurso: 5.00 pts.
− Expor de modo discursivo e circunstanciado a sua experiência prévia nas áreas de
interesse do concurso, enfatizando de que modo sua vivência profissional e atuação em
pesquisa e formação de recursos humanos poderão contribuir para suas atividades: 2.00
pts.
4- Prova Prática para Geologia Econômica
A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução
de métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no
tempo máximo de 4 (quatro) horas.
A prova prática consistirá da análise de lâmina ou seção polida de um minério para
identificação dos minerais, reconhecimento de feições texturais e determinação de relações
paragenéticas.
A prova terá duração de 2 (duas) horas em laboratórios do Instituto de Geociências da
UFPA. Haverá o mesmo número de seções ou lâminas polidas que o dos candidatos, as
quais estarão guardadas em uma urna. Caberá a cada candidato retirar da urna, na presença
dos demais, aquela que examinará. Os candidatos poderão, nesta prova, utilizar livros ou
materiais afins, que contenham tabelas para identificação de minerais opacos.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
− Mostrar capacidade para identificar minerais de minério e ganga, feições texturais e
microestruturais, e relações temporais entre as fases, bem como na interpretação dos
dados obtidos: 10.00 pts.
5- Prova de Títulos:
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Lattes e
quando do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde
que devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos

Peso/Pontuação

1 : Formação Acadêmica
1.1: Livre Docência
1.2 Doutorado
1.3: Mestrado
2.1: Produção científica técnica e cultural:
2.1: Produção científica: (Cumulativos)
2.1.1: Livro publicado ou no prelo

3.00
3000
3000
1000
3.00

2.1.2: Capítulo de livro

300 - Por
Capítulo
600 - Por Artigo

2.1.3: Artigo publicado ou aceito para publicação em periódicos com
Qualis A.
2.1.4: Artigo publicado ou aceito para publicação em periódicos com
Qualis B1
Qualis
B1 publicado ou aceito para publicação em periódicos com
2.1.5: Artigo
Qualis B2
2.1.6: Artigo publicado ou aceito para publicação em periódicos com
Qualis B3
2.1.7: Resumos expandidos publicados em eventos científicos

1000 - Por Livro

500 - Por Artigo
300 - Por Artigo
200 - Por Artigo

2.1.8: Trabalho apresentado em eventos científicos.

100 - Por
Resumo
50 - Por Trabalho

2.2: Titulação Científica: Classificação do CNPq: (Não Cumulativa,
valendo o maior nível)
2.2.1: Pesquisador 2

500 Por Ano

2.2.2: Pesquisador 1D

1.500 Por Ano

2.2.3: Pesquisador 1C
2.2.4: Pesquisador 1B

2000 Por Ano
3000 Por Ano

2.2.5: Pesquisador 1A

5000 Por Ano

2.3: Atividade de consultoria científica:(Cumulativos)

2.3.1: Editor chefe ou associado de periódico em Ciências Exatas e da 150 - Por Ano
Terra e áreas afins
100 – Por
2.3.2: Revisor de periódico em Ciências Exatas e da Terra e áreas
Assessoria/Cons
afins.
2.4: Experiência em coordenação e participação em projetos de
pesquisa financiado por agencias de fomento: (Não Cumulativos, se no
mesmo projeto).
2.4.1: Coordenação.
2.4.2: Participação.
2.5: Aprovação em concurso público em instituições de pesquisa (Não
cumulativo)

1000 - Por
Projeto/Ano
100 - Por
Projeto/Ano

2.5.1: Pesquisador nível doutorado

700 - Por Evento

2.5.2: Pesquisador nível mestrado

400- Por evento

2.5.3: Pesquisador nível graduado

250 - Por Evento

2.6: Participação em bancas de concurso público em Instituições de
pesquisa (Não cumulativo)
2.6.1: Doutorado
2.6.2: Mestrado
2.6.3: Graduado
3 : Atividades didáticas
3.1: Exercício do cargo de professor em instituições de ensino superior
(não cumulativo):
3.1.1: Titular
3.1.2: Associado 250
3.1.3: Adjunto 200
3.1.4: Notório Saber 200
3.1.5: Assistente 150
3.1.6: Auxiliar 100

150 Por
Participação
50 Por
Participação
30 Por
Participação
3.00

300 - Por
Unidade
250 Por
Unidade
200 Por Unidade
200
Por Unidade
150
Por Unidade
100
Por Unidade

3.2: Aprovações em concursos públicos para a carreira docente
universitária:(Não cumulativos, valendo o maior nível)
3.2.1: Titular

1000 Por
Unidade

3.2.2: Associado

800 Por
Unidade

3.2.3: Adjunto

600 Por
Unidade

3.2.4: Assistente

400 Por Unidade

3.2.5: Auxiliar

250 Por Unidade

3.3: Experiência no Magistério: (Cumulativa)

3.3.1: Ensino em Curso de Pós-Graduação
3.3.2: Ensino em Curso de Graduação
3.3.3: Ensino em Curso de Extensão
3.3.4: Estágio de docência

100 - Por
Disciplina
75 - Por
Disciplina
50 - Por
Disciplina
25 - Por
Disciplina

3.4: Orientação de aluno: (Cumulativos)
3.4.1: Tese de doutorado concluída

1000 - Por Aluno

3.4.2: Dissertação de Mestrado - Concluída

400 - Por Aluno

3.4.3: Trabalho de conclusão de curso Concluído e/ou Iniciação
científica concluída

50 - Por Aluno

3.5: Participação em bancas examinadoras (por banca, excluído o
orientador) (cumulativos)
3.5.1: Titular, livre-docente, adjunto e doutorado
3.5.2: Assistente e mestrado
3.5.3: Auxiliar
4 : Atividades Técnico-Profissionais

150 - Por
Participação
50 - Por
Participação
30 - Por
Participação
1.00

50/parecer
4.1: Consultor "ad-hoc" de projetos de pesquisa de órgãos de
financiamento e fomento à pesquisa
4.2: Cargos, funções administrativas, planejamento, assessoramento de
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa: com a área de
conhecimento (Cumulativos)
4.2.1: Reitor ou Pró-reitor
1000 –por ano

4.2.2: Diretor de Instituto ou Centro ou Coordenador de Núcleo

500 – Por ano

4.2.3: Diretor de Faculdade ou Chefe de Departamento ou Coordenador 300 - Por Ano
de Curso de Graduação ou de Pós-Graduação
100 - Por Ano
4.2.4: Chefia de Laboratórios
4.3: Cargos, funções e atividades exercidas em instituições públicas ou 50/ano
privadas, não universitárias, relacionadas com a área de conhecimento
4.4: Atividade de Consultoria Acadêmica e de Pesquisa: (Cumulativas)
4.4.1: Participação em comitê para credenciamento e recredenciamento
de cursos de pós-graduação
4.4.2: Participação em comitê de seleção e avaliação de cursos de
pós-graduação

50 - Por
Comissão
50 - Por
Comissão

4.5: Participação em comitê assessor de órgãos de financiamento à
Pesquisa
4.6: Consultor "ad-hoc" de projetos de pesquisa de órgãos de
financiamento e fomento à pesquisa
4.7: Membro de Sociedades Científicas (Cumulativos)

150/gestão

4.7.1: Membro efetivo

30 - Por Unidade

4.7.2: Membro associado

20 - Por Unidade

4.7.3: Diretor/Presidente

50 - Por Unidade

4.7.4: Membro da diretoria

25 - Por Unidade

50/parecer

