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ANEXO 2 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

Critérios Valores Pontuação 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Docência na graduação 2 (por semestre)  

Docência na Pós-Graduação 4 (por semestre)  

Participação em projeto de pesquisa 1 (por semestre)  

Coordenação de projeto de pesquisa 2 (por semestre)  

Participação em Grupo de Pesquisa 1(por semestre)  

Coordenação/Líder em Grupo de Pesquisa 2 (por semestre)  

Participação em redes de pesquisa internacionais 2 (por participação)  

Bolsista Produtividade em Pesquisa 5 (por semestre)  

Orientação de mestrado concluída 2 (por orientação)  

Co-orientação de mestrado concluída 1 (por orientação)  

Orientação de doutorado concluída 4 (por orientação)  

Co-orientação de doutorado concluída 2 (por orientação)  

Supervisão de pós-doutorado 4 (por orientação)  

Orientação de iniciação científica na graduação 1 (por orientação)  

Orientação trabalho de Conclusão de Curso de 

graduação concluída 
1 (por orientação)  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Artigos completos publicados em anais de eventos na 

área da Educação 
3 (por artigo)  

Artigos completos em periódicos brasileiros (qualis A1 

e A2) na área da Educação 
6 (por artigo)  

Artigos completos em periódicos brasileiros (qualis B1 

e B2) na área da Educação 
4 (por artigo)  

Artigos completos em periódicos no exterior na área 

da Educação 
6 (por artigo)  

Livro Autoral com corpo/conselho editorial na área da 

Educação 
10 (por livro)  

Organização de Livro com corpo/conselho Editorial na 

área da Educação 
5 (por livro)  

Capítulo em Livro com corpo/conselho editorial na 

área da Educação 
4 (por capítulo)  

PRODUÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA 

Parecerista/revisor/a ad-hoc de periódicos na área da 

Educação 
1 (por avaliação)  

Parecerista/revisor/a ad-hoc de eventos científicos na 

área da Educação 
1 (por evento)  

Membro de corpo/conselho editorial de periódico 3 (por periódico)  



especializado na área da Educação 

Editor/a de periódicos científicos especializados 

nacionais e internacionais na área da Educação 
4 (por periódico)  

Avaliador/a de projetos de pesquisa para agência de 

fomento 
3 (por projeto)  

Total   

OBS: Para fins de pontuação, será considerada a produção científica e técnico-científica 

dos últimos 5 anos e a experiência profissional de todo o período. 

 
 


