
I. FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 
II. FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 

1. CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO TEMA 
(pontuação máxima do item: 7,50) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Domínio técnico/científico/crítico/prático dos temas 
sorteados 

3,00   

b. Clareza na abordagem das ideias fundamentais dos 
conteúdos dos temas sorteados 

3,00   

c. Atualidade dos conteúdos dos temas 
sorteados/referências bibliográficas/normas técnicas 

1,50   

2. REDAÇÃO 
(pontuação máxima do item: 2,50) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Estruturação coerente do texto com introdução, 
desenvolvimento e conclusão 

1,00   

b. Uso adequado de terminologia técnico-científica  1,00   
 

c. Correção ortográfica e gramatical  0,50   
 

1. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AULA 
(pontuação máxima do item: 1,00) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Coerência e adequação do plano com o tema 
sorteado: objetivos de aprendizagem, conteúdo 
programático, procedimentos didáticos, métodos de 
avaliação, bibliografia básica e complementar. 

1,00   

2. APRESENTAÇÃO ORAL 
(pontuação máxima do item: 4,00) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Domínio e segurança na exposição, e no uso dos 
recursos didáticos e audiovisuais. 

1,00   
 

b. Adequação do conteúdo ao tempo disponível (min. 45 
min; máx. 50 min). 

1,00   
 

c. Comunicação, clareza, pertinência e objetividade.  1,00   
 

d. Estruturação da aula evidenciando introdução, 
desenvolvimento e conclusão, com sequência lógica 
entre as ideias apresentadas. 

1,00   

3. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 
(pontuação máxima do item: 5,00) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Domínio das ideias fundamentais do conteúdo e 
apresentação de informações corretas e atualizadas, 
em nível compatível com o ensino superior e com 
apresentação de referências bibliográficas adequadas. 

3,00   

b. Coerência entre o tema, os objetivos de aprendizagem 
previstos no plano de aula e os conteúdos 
desenvolvidos. 

1,00   

c. Contextualização e aplicação do conteúdo.  1,00   
 



 
III. FICHA DE AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROJETO DE PESQUISA OU DE EXTENSÃO 

 

 
 

IV. FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA OU PRÁTICO-ORAL 
 

 
 

   

1. APRESENTAÇÃO E DEFESA DO PROJETO 
(pontuação máxima: 10,00) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Coerência entre objetivos, metodologia proposta e 
resultados esperados. 

3,00   

b. Viabilidade, aplicabilidade e potenciais impactos do 
projeto. 

1,00   
 

c. Benefícios esperados em nível de graduação e 
pós-graduação. 

1,00   
 

d. Perspectivas de desenvolvimento da linha de pesquisa 
e criação de infraestrutura científica. 

1,00   
 

e. Consideração de aspectos éticos e autorizações 
relacionados ao projeto. 

1,00   

f. Utilização adequada do tempo de apresentação (até 
40 min.). 

1,00   

g. Respostas efetivas aos questionamentos da Comissão 
Julgadora. 

2,00   
 

1. PROVA PRATICA OU PRATICO-ORAL 
(pontuação máxima: 10,00) 

Pontuação Individual 
Máxima 

Pontuação 
Atribuída 

a. Desenvoltura e segurança no desenvolvimento das 
tarefas propostas pela Comissão Julgadora. 

3,00   

b. Capacidade e criatividade na elaboração, execução ou 
crítica das atividades práticas, compatíveis com a área 
de conhecimento ou setor de estudo. 

2,00   
 

c. Adequação ao tempo estabelecido para a prova.  2,00   
 

d. Respostas efetivas aos questionamentos da Comissão 
Julgadora. 

3,00   
 



V. TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
(Pontuação única, em conjunto, da Comissão Julgadora) 

 
1. Formação acadêmica, produção científica, técnica, 

literária, filosófica ou artística realizada nos últimos 5 anos. 
(Nota parcial: até 5,0) 

Pontuação por 
Unidade 

Máximo 
para o 
Item 

Pontuaçã
o 

Atribuída 
a. Artigo publicado em periódico científico 

indexado com Qualis no extrato A da área de 
estudo do concurso como primeiro ou último 
autor 

1,5 por artigo  -   

b. Artigo publicado em periódico científico 
indexado com Qualis no extrato A da área de 
estudo do concurso, não como primeiro ou 
último autor 

1,0 por artigo  -   

c. Artigo publicado em periódico científico 
indexado com Qualis no extrato B da área de 
estudo do concurso como primeiro ou último 
autor 

0,5 por artigo  2,5   

d. Artigo publicado em periódico científico 
indexado com Qualis no extrato B da área de 
estudo do concurso, não como primeiro ou 
último autor 

0,25 por artigo  2,0   

e. Artigo publicado em periódico científico 
indexado com Qualis no extrato C da área de 
estudo do concurso como primeiro ou último 
autor 

0,2 por artigo  1,4   

f. Artigo publicado em periódico científico 
indexado com Qualis no extrato C da área de 
estudo do concurso, não como primeiro ou 
último autor 

0,1 por artigo  1,0   

g. Livro com ISBN no setor de estudos do 
concurso 

1,0 por livro  2,0   

h. Capítulo de livro no setor de estudo do 
concurso, com ISBN, como primeiro autor 

0,5 por capítulo  2,0   

i. Capítulo de livro com ISBN no setor de estudos 
do concurso, sem ser o primeiro autor 

0,2 por capítulo  2,0   

j. Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos científicos 

0,1 por resumo  1,0   
 

k. Produção técnica (relatórios técnicos, de 
pesquisa, extensão e similares) 

0,2 por relatório  1,0   

l. Patentes concedidas  0,5 por patente  1,0   
 

m. Mestrado profissional  0,5  0,5   
 



 
Versão final das fichas de avaliação aprovada em reunião do Conselho de 11/12/2020 

n. Mestrado strictu sensu (somente se não for 
exigido pelo edital para inscrição no concurso) 

1,0  1,0   

o. Doutorado (somente se não for exigido pelo 
edital para inscrição no concurso) 

3,0  3,0   

p. Cursos de formação relacionados ao setor de 
estudo com pelo menos 40 horas, com 
certificação por IES 

0,1  0,5   

2. Eficiência didática ou técnico-profissional, nos últimos 5 
anos: atividades profissionais docentes; atividades 

profissionais não docentes; participação em comissões 
julgadoras e/ou examinadoras; bolsas e estágios. 

(Nota parcial: até 5,0). 

Pontuação por 
Unidade 

Máximo 
para o 
Item 

Pontuaçã
o 

Atribuída 

a. Exercício do magistério em nível superior  0,5 por 
semestre 

2,5   

b. Orientação ou co-orientação de doutorado 
concluído 

0,5 por 
orientação 

1,0   

c. Orientação ou co-orientação de mestrado 
concluído 

0,3 por 
orientação 

1,0   

d. Orientação ou co-orientação de monografia de 
especialização concluída 

0,1 por 
orientação 

0,5   

e. Orientação ou co-orientação de trabalho de 
conclusão de curso graduação ou de iniciação 
científica 

0,1 por 
orientação 

0,5   

f. Atividade profissional no setor de estudos do 
concurso, excetuando o exercício do 
magistério 

0,1 por mês  2,5   

g. Estágio pós-doutoral com bolsa por agência de 
fomento nacional 

0,1 por mês  2,5   

h. Coordenação e participação em projetos de 
pesquisa ou extensão no setor de estudo 

0,3 por projeto  1,0   
 

i. Prêmio por mérito profissional concedido por 
entidade científica ou profissional 

0,2 por prêmio  0,5   

j. Participação em comissões examinadoras de 
doutorado, mestrado, conclusão de curso, 
qualificações e outras 

0,2 por 
comissão 

1,0   


