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ANEXO IV 
 
ROTEIRO DE APOIO À AVALIAÇÃO DO JULGAMENTO DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR NA CLASSE DE PROFESSOR __________________________________, 
TEMA _______________________________________________________________________________________, 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA), A QUE SE REFERE O EDITAL Nº 
__________________________________________, REALIZADA NO DIA ______/______/__________1. 
 
Candidato (a): _________________________________________________________________________________ 
 
Avaliador (a): _________________________________________________________________________________ 
 

Grupo I: Formação Acadêmica 
 

Atividades Quantidade Pontos 
I. diploma de título exigido como requisito mínimo, validado ou revalidado em 
Instituição nacional credenciada, no valor de 7,0 pontos.  

  

TOTAL FINAL   
 
 

Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural 
 

Atividades Quantidade Pontos 
I – 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 (2,0 pontos 
por livro); 

  

II – Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou revisões de 
literatura científica publicados sob a forma de capítulos de livros indexados, na 
qualidade de único autor ou co-autor (1,0 ponto por capítulo); 

  

III – Patente licenciada (2,0 pontos por patente);    
IV – Patente registrada (1,0 ponto por patente);   
V – Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou revisões de 
literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos em periódicos, na qualidade 
de único autor ou co-autor, sendo: _artigo em periódicos com QUALIS A1, A2, B1 e B2 
(2,0 pontos por artigo); _artigo em periódicos com QUALIS B3, B4 e B5 (1,5 pontos por 
artigo); _artigo em periódicos com QUALIS C (1 ponto por artigo); _artigo em periódicos 
sem QUALIS (0,5 ponto por artigo); 

  

VI – Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou revisões de 
literatura científica publicados sob a forma de comunicações curtas em periódicos 
indexados e de corpo editorial, na qualidade de único autor ou co-autor (1,5 pontos por 
artigo); 

  

VII – Trabalhos completos publicados em anais de congressos, sendo internacionais 
(1,5 ponto por publicação), nacionais (1,0 ponto por publicação); 

  

VIII – Resumos publicados em anais de congressos: internacionais (0,7 ponto), 
nacionais (0,5 ponto), regionais (0,2 ponto por resumo); 

  

IX – 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 (0,2 ponto por comunicação); 

  

X – Participação em bancas de defesa de mestrado ou doutorado (1,0 ponto por banca);   
XI – Participação em bancas de defesa de graduação e/ou especialização (0,5 ponto 
por banca).  

  

TOTAL PARCIAL   
TOTAL FINAL   

                                                           

1 De acordo com Portaria 65/2013-REITORIA e Resolução 01/2013-ICH. 
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O procedimento para cômputo deste grupo consiste em somar todos os pontos obtidos de cada candidato. Em caso 
de um ou mais candidatos tiverem nota superior a 10,0 (dez), o candidato com maior pontuação terá sua nota 
equivalente a 10,0 (dez) e os demais terão suas notas proporcionais àquele de maior nota.     
 
 

Grupo III: Atividades didáticas; 
 

Atividades Quantidade Pontos 
I – Exercício do magistério em nível superior como professor de disciplina da 
área objeto do concurso na UNIFESSPA ou em outras instituições de nível 
superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas: 

  

a) com título de doutorado (2,5 pontos por semestre);    
b) com título de mestrado (2,25 pontos por semestre);    
c) com título de graduação (2,0 pontos por semestre);    
d) como monitor de ensino superior (1,75 pontos);   
II – Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de área afim 
à área de conhecimento objeto de concurso:  

  

a) com título de doutorado (2,25 pontos por semestre);    
b) com título de mestrado (2,0 pontos por semestre);    
c) com título de graduação (1,75 pontos por semestre);    
d) como monitor (1,5 pontos por semestre);   
III – Atividade didática de nível médio como professor de disciplina considerada, 
pela Comissão Examinadora, como relacionada à área objeto de concurso:  

  

a) com título de doutorado (1,75 pontos por semestre);    
b) com título de mestrado (1,5 pontos por semestre);    
c) com título de graduação (1,25 pontos por semestre);   
IV – Atividades didáticas de nível superior, concluídas ou em andamento, como 
orientador de: a) tese de doutoramento (1,0 ponto por tese);  

  

b) dissertação de mestrado (0,7 ponto por dissertação);    
c) trabalho de conclusão de cursos de graduação (0,4 ponto por trabalho);    
d) aluno de iniciação científica, iniciação à extensão ou monitor (0,4 ponto por 
aluno); 

  

V – Orientação de outros trabalhos concluídos de pesquisa ou extensão em nível 
de:  

  

a) doutorado (1,0 ponto por trabalho);    
b) mestrado (0,7 ponto por trabalho);    
c) trabalho de conclusão de cursos de graduação (0,4 ponto por trabalho);    
d) iniciação científica, iniciação à extensão e monitoria (0,4 ponto por aluno);   
IV – Atividades didáticas de nível superior, concluídas ou em andamento, como 
orientador de: a) tese de doutoramento (1,0 ponto por tese);  

  

VI – Desempenho de cargo de direção ou chefia em cujo exercício inclua a 
supervisão de atividade de ensino na área de conhecimento objeto do concurso 
(1,0 ponto por semestre); 

  

VII – Desempenho de cargo de direção ou chefia em cujo exercício inclua a 
supervisão de atividade de ensino em área relacionada ao objeto do concurso 
(0,7 ponto por semestre). 

  

TOTAL PARCIAL   
TOTAL FINAL   

 
O procedimento para cômputo deste grupo consiste em optar pelo valor mais alto entre os incisos I, II e III, somá-lo 
com o total dos incisos IV a VII. Em caso de um ou mais candidatos tiverem nota superior a 10,0 (dez), o candidato 
com maior pontuação terá sua nota equivalente a 10,0 (dez) e os demais terão suas notas proporcionais àquele de 
maior nota.     
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Grupo IV: Atividades Técnico-Profissionais 
 

Atividades Quantidade Pontos 
I – Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área do conhecimento 
objeto do concurso:  

  

a) cargo ou função acadêmica que não tiverem sido pontuados como atividades 
didáticas (1,0 ponto por semestre);  

  

b) cargo ou função fora da academia, em instituições de ensino, indústrias, 
empresas, laboratórios de pesquisa, agências governamentais e similares (1,0 
ponto por semestre), não sendo aceita a simples inscrição em órgãos de classe 
como demonstração de atividade profissional, uma vez que esta inscrição 
constitua condição para exercício profissional; 

  

II – Títulos conferidos por entidades públicas e privadas, nacionais, 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 objeto do concurso (1,0 ponto por título); 

  

III – Outros títulos conferidos ao candidato que demonstrem sua atuação 
profissional em outras áreas do conhecimento e na comunidade a que pertence 
(1,0 ponto por título); 

  

IV – Aprovação em concurso público para o magistério superior sendo: - na área 
do concurso: adjunto (1,0 ponto); assistente (0,7 ponto) auxiliar (0,3 ponto) - na 
área correlata: adjunto (0,7 ponto); assistente (0,4 ponto) auxiliar (0,1 ponto); 

  

V Participação em bancas de concurso (0,5 ponto por banca).    
TOTAL PARCIAL   
TOTAL FINAL   

 
O procedimento para cômputo deste grupo consiste em somar todos os pontos obtidos de cada candidato. Em caso 
de um ou mais candidatos tiverem nota superior a 10,0 (dez), o candidato com maior pontuação terá sua nota 
equivalente a 10,0 (dez) e os demais terão suas notas proporcionais àquele de maior nota.     
 
Art. 12. O procedimento para cômputo dos pontos finais dos candidatos, por examinador, consiste em somar a nota do 
Item A, no valor máximo de 7,0, com a nota do Item B, calculada da seguinte forma:   
 
Nota Item B = (Nota do Grupo II + Nota do Grupo III + Nota do Grupo IV) x 0,1   
 
 
 NOTA: ______________________ 

 
CONCEITO: _________________ 
 

___________________________ 
Prof. Avaliador 


