ANEXO 5

TABELA – PROVA DE TÍTULOS (CURRÍCULO LATTES – preenchimento do/a candidato/a)

AVALIAÇÃO
DE
TÍTULOS
E Nº DE PONTOS
PRODUÇÃO ACADÊMICA
1. ESPECIALIZAÇÃO com exigência de ----------------------------aproveitamento e frequência (360h/a)
1.2.1 Na área de concentração ou afim

3,0 por cada curso

1.2.2. Em outras áreas
2 ATIVIDADES DOCENTES EM
NÍVEL SUPERIOR - ATENÇÃO: Para
atividades docentes e acadêmicas são
válidos os últimos quatro anos.
2.1.Atividade de magistério em nível
superior em disciplinas das áreas de
concentração ou afins
2.2 Atividade de magistério em nível
superior em disciplinas de outras áreas
2.3 Atividades
docentes
em
nível fundamental ou médio
2.3.1 Atividade de magistério em nível
fundamental e médio em disciplinas das
áreas de concentração e afins
2.3.2 Atividade de magistério em nível
fundamental e médio em disciplinas de
outras áreas
2.3.3 Atividade docente em escolas de
Idiomas
2.4 Atividade de monitoria, PIBID e
Residência)
2.4.1 nas áreas de concentração

2,0 por cada curso
------------------------------

INFORMAÇÕES
CANDIDATO
--- -------

DO

-----------------------------

2,0 por cada semestre
1,0 por cada semestre
-----------------------------

------------------------------

1,0 por cada semestre
0,5 por cada semestre
0,3 por cada semestre
-------------------------

------------------------

0,5 por cada semestre por
atividade
0,3 por cada semestre
2.4.2 em outras áreas
por atividade
--------------------------------------3. ATIVIDADES DE PESQUISA
3.1 Participação em Projetos Institucionais 2,0 por projeto
de Pesquisa aprovados em IES ou órgãos
de fomento
-----------------------------------4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
2,0 por livro
4.1 Autoria/co-autoria de livro nas áreas
de concentração, cadastrado com ISBN
1,0 por capítulo
4.2 autoria/co-autoria de livro em outras
áreas, cadastrado com ISBN
4.3 Autoria/co-autoria de capítulo de livro 0,5 por capítulo
nas áreas de concentração, cadastrado no
ISBN
4.4 autoria/co-autoria de capítulo de livro 0,3 por capítulo
em outras áreas, cadastrado por ISBN
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4.5 Organização de livro nas áreas de
concentração, cadastrado com ISBN
4.6 Resenha de livro ou artigo em
Periódico indexado nas áreas de
concentração
4.7 Trabalho completo publicado em anais
de congresso científicos nas áreas de
concentração
4.8 Resumo de trabalho publicado em
Anais de congressos na área de
concentração
4.9 Trabalho completo publicado em
anais de congresso científicos de área
4.10 Resumo de trabalho publicado em
anais de congressos em outra área de
concentração
4.11 Apresentação de trabalho em
congresso científico na área de
concentração
4.12
Apresentação de
trabalho
em congresso
científico de área afim
4.13 Material didático publicado com
ISBN
4.14 Material didático publicado com
ficha catalográfica (FC)
4.15
Parecer,
prefácio,
pósfácio,
apresentação de livro com ISBN
4.16
Parecer, prefácio,
pósfácio,
Apresentação de livro com ficha a
catalográfica
4.17 Tradução de artigo, capítulos, contos,
crônicas e poemas em livro com ISBN ou
revista indexada
4.18 Participação em equipe técnica
revisora de revistas e livros com
ISBN/ISSN
4.19 Organização de Anais de evento

1, 0 por livro

4.20 Organização de livro de natureza
acadêmica
4.21 Podcast/Vídeocast
4.22 Artigo em órgão de impressa /mídias
eletrônicas.
TOTAL CURRÍCULO

1,0 por atividade

acadêmico

0,5 por atividade
0,3 por trabalho
0,2 por resumo
0,3 por trabalho
0,2 por trabalho
0,2 por atividade
0,1 por atividade
1,0 por atividade
0,5 por atividade
1,0 por atividade
0,5 por atividade
2,0 por artigo
1,0 por participação
0.5 por atividade

1,0 por atividade
0,5 por artigo
---------------------------
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