
Processo Seletivo para Professor Substituto - Magistério Superior    
Pontuação da Prova de Títulos   
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Área do conhecimento:       
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PROVA DE TÍTULOS   

Quesito 
Faixas de 
pontuação 

- limite* 
Critérios de análise Pontuação Máxima 

Títulos 
acadêmicos De 10 a 40 

Doutorado (unidade) 9   
Mestrado (unidade) 3   
Pós-doutorado (unidade, máximo 1,5 pontos) 0,5 1 
Especialização  (unidade, máximo 1,5 pontos) 0,5 1 

PONTUAÇÃO LIMITE 14   

Experiência 
docente De 15 a 40 

Aula de Graduação (h) na área 0,035   
Aula de Graduação (h) em outras áreas 0,0175   
Aula de Pós-graduação (h) na área 0,05   
Aula de  Pós-graduação (h) em outras áreas 0,025   
Aula nos demais níveis de formação (h) 0,001 2 
Coordenador de disciplina (semestre) na área 0,2   
Coordenador de disciplina (semestre) em outras áreas 0,05   
Orientação Trab. Conclusão de Curso concluída em 
graduação(unidade) 0,1   
Orientação Trab. Conclusão de Curso em andamento em 
graduação (unidade) 0,05   
Orientação de Iniciação científica concluída (unidade) 0,2   
Orientação de Iniciação científica em andamento (unidade) 0,1   
Orientação de Especialização concluída (unidade) 0,5   
Orientação de Especialização em andamento (unidade) 0,25   
Orientação de Mestrado concluída (unidade) 2   
Orientação de Mestrado em andamento (unidade) 0,5   
Orientação de Doutorado concluída (unidade) 4   
Orientação de Doutorado em andamento (unidade) 1   
Co-orientação mestrado concluída (unidade) 0,3   
Co-orientação mestrado em andamento (unidade) 0,1   
Co-orientação doutorado concluída (unidade) 0,5   
Co-orientação doutorado em andamento (unidade) 0,2   
Banca de Trab. Conclusão de Curso na área - stricto sensu em 
graduação (unidade) 0,05   
Banca de Trab. Conclusão de Curso em outras áreas- stricto 
sensu em graduação (unidade) 0,0005   
Banca de Iniciação científica na área - stricto sensu (unidade) 0,125   
Banca de Iniciação científica em outras áreas - stricto sensu 
(unidade) 0,05   
Banca de Especialização na área - stricto sensu (unidade) 0,125   
Banca de Especialização em outras áreas - stricto sensu 
(unidade) 0,05   
Banca de Mestrado na área - stricto sensu (unidade) 0,25   
Banca de Mestrado em outras áreas - stricto sensu (unidade) 0,125   
Banca de Doutorado na área - stricto sensu (unidade) 0,5   
Banca de Doutorado em outras áreas - stricto sensu (unidade) 0,25   
Banca de Exame de qualificação de Doutorado na área - stricto 
sensu (unidade) 0,35   
Banca de Exame de qualificação de Doutorado em outras áreas - 
stricto sensu (unidade) 0,175   



Banca de Trab. Concl. de Curso na área - lato sensu (unidade) 0,0025   
Banca de Trab. Concl. de Curso em outras áreas - lato sensu 
(unidade) 0,0005   
Banca de Iniciação científica na área - lato sensu (unidade) 0,0125   
Banca de Iniciação científica em outras áreas - lato sensu 
(unidade) 0,005   
Banca de Especialização na área - lato sensu (unidade) 0,0125   
Banca de Especialização em outras áreas - lato sensu (unidade) 0,005   
Banca de Mestrado na área - lato sensu (unidade) 0,025   
Banca de Mestrado em outras áreas - lato sensu (unidade) 0,0125   
Banca de Doutorado na área - lato sensu (unidade) 0,05   
Banca de Doutorado em outras áreas - lato sensu (unidade) 0,025   
Banca de Exame de qualificação de Doutorado na área - lato 
sensu (unidade) 0,035   
Banca de Exame de qualificação de Doutorado em outras áreas - 
lato sensu (unidade) 0,0175   

    Banca de concurso público para magistério na área (unidade) 0,5   

    Banca de concurso público para magistério em outras áreas 
(unidade) 0,25   

PONTUAÇÃO LIMITE 39   

Produção 
científica, 
técnica, 

artística e 
cultural na 

área 

De 20 a 40 

Artigo Qualis A1 na área (unidade) 15   
Artigo Qualis A1, A2 e B1 na área (unidade) 5   
Artigo Qualis A1, A2 e B1 em outras áreas (unidade) 2,5   
Artigo Qualis B2, B3 e B4 na área (unidade) 2   
Artigo Qualis B2, B3 e B4 em outras áreas (unidade) 1   
Artigo Qualis B5 e C na área (unidade) 0,5   
Artigo Qualis B5 e C em outras áreas (unidade) 0,25   
Artigo de divulgação na área (unidade) 0,3   
Artigo de divulgação em outras áreas (unidade) 0,1   
Trabalho técnicos na área (unidade) 0,3   
Resumo simples na área (unidade) 0,05   
Resumo simples em outras áreas (unidade) 0,03   
Resumo expandido na área (unidade) 0,1   
Resumo expandido em outras áreas (unidade) 0,05   
Trabalho completo na área (unidade) 0,2   
Trabalho completo em outras áreas (unidade) 0,1   
Edição de livro internacional (unidade) 4   
Edição de livro nacional (unidade) 2   
Capítulo de livro internacional (unidade) 3   
Capítulo de livro nacional (unidade) 1,5   
Palestra em evento internacional (unidade) 2   
Palestra em evento nacional (unidade) 1   
Palestra em evento regional(unidade) 0,3   
Ministrar curso internacional (h) 0,2   
Ministrar curso nacional (h) 0,1   
Programa de rádio internacional (unidade) 0,05   
Programa de rádio nacional (unidade) 0,025   
Programa de TV internacional (unidade) 0,1   
Programa de TV nacional (unidade) 0,05   
Patente registrada internacional (unidade) 1,5   
Patente registrada nacional (unidade)  0,5 3 
Desenvolvimento de produto e software internacional (unidade) 1 1 
Desenvolvimento de produto e software nacional (unidade) 0,5   
Apresentação oral de trab. em evento internacional (unidade) 0,1   
Apresentação oral de trab. em evento nacional (unidade) 0,05   
Organização de evento internacional (coordenador) (unidade) 1   
Organização de evento nacional (coordenador) (unidade) 0,5   
Organização de evento internacional (colaborador) (unidade) 0,1   
Organização de evento nacional (colaborador) (unidade) 0,05   
Consultor de revista científica internacional (por periódico) 0,5   
Consultor de revista científica nacional (por periódico) 0,25   
Consultor de agência de fomento internacional (ano) 0,75   
Consultor de agência de fomento nacional (ano) 0,4   



Coordenação de projeto de pesquisa concluído financiado 
(unidade) 0,5   
Coordenação de projeto de pesquisa em andamento 
financiado(unidade) 0,25   
Colaborador em projeto de pesquisa concluído 
financiado(unidade) 0,25   
Colaborador em projeto de pesquisa em andamento financiado 
(unidade) 0,12   

PONTUAÇÃO LIMITE 35   

Administraç
ão 

acadêmica/ 
experiência 
profissional 

não 
docente 

De 10 a 40 

Funcionário de empresa pública/privada (ano)  0,5 3 
Consultoria técnica (semestre)  0,05 2 
Chefia e coord. de órgão colegiado (ano)  1,5 3 
Subchefia e sub-coord. de órgão colegiado (ano)  0,75 1,5 
Participção em comissão administrativa (unidade)  0,1 1 
Participção em orgãos colegiados (ano) 0,2   
Direção/coordenação de órgão complementar (ano)  1,5 3 

    subdireção/subcoordenação de órgão complementar (ano)  0,75 1,5 
    Coordenação de laboratório/setor (ano)  0,4 4 

PONTUAÇÃO LIMITE 10   
Distinções De 00 a 10 Distinção acadêmica (unidade) 0,25   

PONTUAÇÃO LIMITE 2   
TOTAL 100   

          
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 
     

Data: ___/___/_____ 
 
     

    Assinatura e carimbo     
          
!


