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Tabela de Pontuação da Prova de Títulos 

Quesitos / Critérios de análise 
Pontuação  
(unidade) 

Pontuação 

(máxima) 

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS   

Residência na área do concurso (por ano) 0,5  

Residência em áreas afins (por ano) 0,25  
Especialização lato sensu na área do concurso (cada 360h) 1,0 3,0 

Especialização lato sensu em áreas correlatas (cada 360h) 0,5 1,0 

Mestrado na área do concurso 7,5  

Mestrado em áreas afins 2,5  

Doutorado na área do concurso 10,0  

Pós-doutorado concluído na área do concurso 1,5  

Pós-doutorado na área do concurso, em andamento  0,5  
Pontuação limite do quesito                      20 

   

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE   

Aula de graduação e pós-graduação na área do concurso (cada 30h) 1,0 20,0 

Aula de graduação e pós-graduação em áreas correlatas (cada 30h) 0,5 10,0 

Aula como professor convidado na área do concurso (por hora) 0,02 3,0 

Aula como professor convidado em áreas correlatas (por hora) 0,01 2,0 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio 
Supervisionado ou equivalentes concluídas (por aluno) 

0,3  

Monitoria de graduação ou pós-graduação na área do concurso (por 
semestre) 

0,5  

Estágio de docência na área do concurso (por semestre) 0,3  

Estágio de docência em área correlata do concurso (por semestre) 0,1  

Orientação concluída a alunos do ensino médio na área do concurso 
(por aluno) 

0,1  

Orientação de Iniciação Científica, Monitoria, Extensão na área do 
concurso (por aluno) 

0,5  

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso na área do concurso 
(por aluno) 

0,3  

Orientação de especialização lato sensu na área do concurso (por 
aluno) 

0,5  

Tutoria ou Preceptoria concluída em Programa de Residência (por 
aluno) 

1,0  

Orientação de Mestrado concluída (por aluno) 1,5  

Orientação de Mestrado em andamento (por aluno) 0,5  

Orientação de Doutorado concluída (por aluno) 3,0  

Orientação de Doutorado em andamento (por aluno) 1,0  

Coorientação de Mestrado concluída (por aluno) 0,5  

Coorientação de Mestrado em andamento (por aluno) 0,2  

Coorientação de Doutorado concluída (por aluno) 1,0  

Coorientação de Doutorado em andamento (por aluno) 0,3  

Supervisão de Pós-Doutorado concluída (por ano) 0,5  
Pontuação limite do quesito                     35 

   

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E 
CULTURAL NA ÁREA 

  

Desenvolvimento de material didático na área do concurso (apostila, 0,5  



CD ROM, DVD, etc.) (por unidade) 

Participação em corpo editorial de revista científica (por revista) 0,3  

Atuação como revisor de revista científica (por artigo revisado) 0,1 3,0 

Autor de cartilha (por unidade) 0,5  

Autor de capítulo de livro com ISBN na área do concurso (por 
capítulo) 

1,0 
 

Editor de livro com ISBN na área do concurso (por editoria) 1,5  

Autor de livro com ISBN na área do concurso (por autoria) 1,5  

Resumo em anais de congresso nacional, na área do concurso (por 
resumo) 

0,1 
 

Resumo em anais de congresso internacional, na área do concurso 
(por resumo) 

0,2 
 

Artigo completo em anais de congresso nacional na área do concurso 
(por artigo) 

0,4 
 

Artigo completo em anais de congresso internacional na área do 
concurso (por artigo) 

0,5 
 

Artigo Qualis A1 ou A2 na área do concurso (por artigo) 1,5  

Artigo Qualis A1 ou A2 em áreas correlatas (por artigo) 0,5  

Artigo Qualis B1 ou B2 na área do concurso (por artigo) 1,0  

Artigo Qualis B1 ou B2 em áreas correlatas (por artigo) 0,3  

Artigo Qualis B3 a B5 na área do concurso (por artigo) 0,5  

Artigo Qualis B3 a B5 em áreas correlatas  (por artigo) 0,2  

Desenvolvimento de protótipos na área do concurso (por protótipo) 0,8  

Patente registrada na área do concurso (por patente) 1,5  

Palestra proferida na área do concurso em evento internacional (por 
palestra) 

0,7 
 

Palestra proferida na área do concurso em evento nacional (por 
palestra) 

0,5 
 

Curso ministrado na área do concurso (por curso) 0,6  

Coordenação de evento técnico-científico na área do concurso (por 
evento) 

0,4 
 

Coordenação de projeto de pesquisa, ensino ou extensão financiado 
(por projeto) 

1,0 
 

Colaboração em projeto de pesquisa, ensino ou extensão financiado 
(por projeto) 

0,1 
 

Editor Chefe de revista científica (por ano) 2,0  

Membro de corpo editorial de revista científica Qualis (por ano) 0,5  
Relatoria Ad hoc para revista científica (por relatoria) 0,2  

Relatoria de projetos para órgãos de fomento (por relatoria) 0,4  

Banca de defesa de Monografia de Graduação, Trabalho de 
Conclusão de Curso, Monitoria, Iniciação Científica em nível de 
graduação (por banca) 

0,2 

 

Banca de defesa de Monografia de Residência na Área do concurso 
(por banca) 

0,3 
 

Banca de Mestrado, na área do concurso (por banca) 0,5  

Banca de Exame de qualificação ou pré-defesa de Doutorado, na 
área do concurso (por banca) 

0,3 
 

Banca de Doutorado na área do concurso (por banca) 0,8  

Participação em banca de concurso público, na área do concurso (por 
banca) 

0,3 
 

Observação: Para todos os itens deste quesito considerar a 
produção dos últimos cinco anos, desde 2013 

 
 

Pontuação limite do quesito                      30 

   
Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO DOCENTE 
  

Reitor de instituição de ensino ou equivalente (por mandato) 3,0  

Diretor de Escola de Veterinária (por mandato) 2,0  

Cargo administrativo: chefia de departamento, coordenador de 
colegiado de graduação ou de pós-graduação, coordenador de 
programa de especialização/residência, diretor de hospital veterinário 

1,0  



(por mandato) 

Representação em órgãos colegiados (por ano) 0,3  

Participação em comissões avaliadoras ou administrativas (por 
comissão) 

0,1  

Estágio realizado na área do concurso (por estágio) 0,25  

Bolsista de iniciação científica, iniciação a extensão, monitoria, com 
projeto na área do concurso (por ano) 

0,3  

Bolsista de mestrado com projeto na área do concurso (por bolsa) 0,5  

Bolsista de doutorado  com projeto na área do concurso (por bolsa) 1,0  

Bolsista de pós-doutorado com projeto na área do concurso (por 
bolsa) 

0,5  

Bolsista de produtividade do CNPQ com projeto na área do concurso 
(por ano) 

1,5  

Coordenador de projeto de extensão, ensino ou pesquisa, na área do 
concurso (por projeto)  

0,2 2,0 

Atividade profissional não docente na área do concurso (por ano) 1,0  
Pontuação limite do quesito                        10 

   
Quesito: DISTINÇÕES   

Prêmios em congressos e eventos científicos (por trabalho) 0,5  

Homenagens prestadas por alunos (por homenagem) 0,5  

Títulos honoríficos (por título) 0,5  

Prêmios ou honrarias recebidos por mérito acadêmico, científico ou 
profissional (por premiação) 

1,5  

Projetos premiados por instituições de pesquisa (por projeto) 1,0  
Pontuação limite do quesito                        5 

TOTAL  100 

  
    

   

    

  

    

  


