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Os documentos comprobatórios devem ser numerados e dispostos de acordo com a 
sequência desta planilha, a ser preenchida pelo candidato e conferida pela banca 
examinadora.  
 

Item 1 – Identificação do(a) candidato(a) 
 
 

 
Item 2 – Produção científica (publicações no prelo somente serão aceitas se acompanhadas da 

carta de aceite da Editora ou Revista Científica) – últimos 5 anos (2015, 2016, 2017, 2018 e 
2019) 
 

 Tipo Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

2.1 
Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com 
Qualis A (20 pontos) 

   

2.2 
Artigos publicados em periódicos científicos especializados,  com 
Qualis B1 e B2 (15 pontos) 

   

2.3 
Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com 
Qualis B3, B4, B5 (10 pontos) 

   

2.4 
Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com 
Qualis C ou sem Qualis (5 pontos) 

   

2.5 
Livro autoral ou coletânea publicado/a por editora com Conselho 
Editorial (20 pontos) 

   

2.6 
Capítulo de livro publicado por editora com Conselho Editorial (10 
pontos) 

   

2.7 
Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de 
eventos científicos (2 pontos; máximo 3 trabalhos) 

   

2.8 
Resumos publicados em anais de eventos científicos (1 ponto; 
máximo 3 resumos) 

   

2.9 
Apresentação de comunicação em evento internacional (3 pontos; 
máximo 10 eventos) 

   

2.10 
Apresentação de comunicação em evento nacional, regional ou local 
(2 pontos; máximo 10 eventos)    

2.11 
Apresentação de pôster em evento internacional (2 pontos, máximo 5 
pôsteres) 

   

2.12 
Apresentação de pôster em evento nacional, regional ou local  (1 
ponto; máximo 3 pôsteres ) 

   

Pontuação total em 2:   
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Item 3 – Participação em programas de ensino, pesquisa, extensão e monitoria. 

 Atividade Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

3.1 
Programas de pesquisa e extensão com ou sem bolsa (IC, PET, 
PROEX, PROLICEN, PIBID, Observatório da Educação e outros) (10 
pontos para cada ano de IC) 

   

3.2 Monitoria (5 pontos para cada 150h de atividade)    
3.3 Estágio de docência no Ensino Superior (5 pontos para cada 30h)    

Pontuação total em 3:   
 

Item 4 - Cursos ministrados na área pleiteada no processo seletivo- últimos 5 anos 

 Atividade Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

4.1 Com até 10 horas (2 pontos)    
4.2 Entre 11 e 30 horas (5 pontos)    
4.3 Entre 31 e 90 horas ( 10 pontos)    
4.4 Com mais de 90 horas (15 pontos)    

Pontuação total em 4 (máximo de 40 pontos):   
 

Item 5 – Participação em cursos de formação complementar na área pleiteada - últimos 5 

anos 

 Atividade Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

5.1 Com menos de 10 horas (2 pontos)    
5.2 Entre 11 e 30 horas (3 pontos)    
5.3 Entre 31 e 90 horas (4 pontos)    
5.4 Com mais de 90 horas (6 pontos)    

Pontuação total em 5 (máximo de 15 pontos):   
 
Item 6 – Participação em eventos científicos na área de Letras - últimos 5 anos 

 

 Atividade Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

6.1 
Membro de Comissão de Organização de evento científico. (3 pontos, 
máximo 5 eventos) 

   

6.2 
Participante de congressos, seminários etc. (2 pontos, máximo 10 
eventos) 

   

Pontuação total em 6:   
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Item 7 – Experiência de Docência na área pleiteada - últimos 5 anos 

 Atividade Nº 

Pontuação 
indicada 

pelo 
candidato 

Pontuação 
atribuída 

pela banca 

7.1 
Docência no Ensino Superior ou Leitorado no Ensino Superior (10 
pontos por semestre) 

   

7.2 
Docência na Educação Básica e/ou em Cursos Livres de Idioma (5 
pontos por semestre) 

   

Pontuação total em 7:   
 
8 – Resultado final 
 

Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Pontuação 
Final 

       

 
 

 


