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Detalhamento da Tabela de Pontuação da Prova de Análise de "Curriculum Vitae" 

 

Quesitos / Critérios de análise 
Pontua

ção 

TÍTULOS ACADÊMICOS  

Doutorado em Física ou Ensino de Física ou áreas afins. (há pelo menos 2 anos) Máx 20 

Pontuação Limite 20 

EXPERIÊNCIA DOCENTE (na área do concurso)  

Disciplina em curso de ensino básico – 2 pontos por disciplina / semestre. Máx 12 

Disciplina em curso de graduação – 3 pontos por disciplina / semestre. Máx 12 

Disciplina em curso de pós-graduação stricto sensu – 3 pontos por disciplina /semestre. Máx 9 

Orientações de doutorado concluídas – 10 pontos por aluno.  

Coorientações de doutorado concluídas – 5 pontos por aluno.  

Orientações de mestrado concluídas – 5 pontos por aluno.  

Coorientações de mestrado concluídas – 2,5 ponto por aluno.  

Orientações de iniciação científica concluídas (com bolsa) – 2 pontos por aluno. Máx 6 

Pontuação Limite 35 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREA  

Artigo publicado nos últimos cinco anos em periódicos indexados – 2 pontos por artigo. Máx 10 

Artigo publicado há mais de cinco anos em periódicos indexados – 1 ponto por artigo. Máx 5 

Autoria de livros na área do concurso – 4 pontos por livro. Máx. 4 

Edição de livros na área do concurso – 2 pontos por livro. Máx. 2 

Capítulos de livros na área do concurso – 2 pontos por capítulo. Máx. 2 

Apresentação Oral em Congresso: internacional ou nacional -1 ponto/ Apresentação. Máx 3 

Apresentação Oral convidada em Congresso - 2 pontos/Apresentação. Máx 6 

Desenvolvimento de objeto de aprendizagem – 2 pontos por objeto Máx 10 

Pontuação Limite 30 

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO 

DOCENTE 

 

Diretor de unidade acadêmica ou científica– 1 ponto por semestre. Máx 2 

Chefe de Departamento – 1 pontos por semestre. Máx 2 

Coordenador didático de curso – 0,5 pontos por semestre Máx 2 

Participação em banca de concurso público – 1 ponto por banca. Máx 3 

Participação em bancas acadêmicas: Defesa de doutorado ou mestrado - 1 ponto para cada. Máx 3 

Atuação como editor de periódico científico indexado – 4 pontos por periódico.  

Atuação em conselho editorial de periódico científico indexado – 2 pontos por periódico.  

Pós-doutorado em instituição diferente daquela em que foi feito o doutorado – 6 pontos/ano.  

Pós-doutorado na mesma instituição em que foi feito o doutorado - 4 pontos/ano.  

Pontuação Limite 10 

DISTINÇÕES  

Projeto de pesquisa aprovado por agências oficiais de fomento à pesquisa – 2 ptos por projeto.  

Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq ou equivalente – 1 ponto por ano.  

Pontuação Limite 5 

TOTAL 100 

 


