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BAREMA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

  
 

Formação Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

PONTOS 

COMPROVADOS 

Curso de Especialização na área e /ou área afim 0,25 por curso 0,25  

Bolsista de iniciação científica (bolsista ou 

voluntário): PIBIC, Prolicen, PIBID, PET e 
Residência Pedagógica. 

0,25 por ano de bolsa 0,25  

Participação em Projeto de Pesquisa (cadastrado) 0,25 por projeto de pesquisa 0,25  

Participação em Projetos de Extensão. 0,25 por projeto de extensão 0,25  

TOTAL  - 1,0  

 

 

 
Experiência Profissional 

 
Pontuação 

Pontuação 

Máxima 
PONTOS 

COMPROVADOS 

Atuação em ensino:  médio, fundamental ou  
magistério superior. 

0,1 por ano de 

exercício 

0,5  

Monografias orientadas e aprovadas (graduação 

e especialização);  

0,1 por monografia  0,5  

Atuação em espaços artísticos/culturais (museus, 

galerias, etc.) 

0,1 por ano de exercício  (no 

máximo 5 anos) 

0,5  

Membro de banca de defesa de monografia, 

trabalho de conclusão de curso e outros tipos de 

bancas (júri de concursos ligados a área de artes 

visuais) 

0,1 por banca (no máximo 5 

bancas) 

0,5  

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL - 2,0  

 

 
 

Produção Intelectual 
 

Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

PONTOS 
COMPROVADOS 

Artigo publicado ou aceito (prelo) em 

periódicos; ou Trabalhos completos publicados 

em anais de evento nacional e/ou internacional 

0,2 pontos por artigo (No 
máximo 5 artigos) 

1,0  

 

Resumo expandido publicado em Anais de evento 
nacional e/ou internacional 

0,2 pontos por resumo (No 
máximo 2 resumos) 

0,4  

Capítulo de livro com ISBN e/ou  Livro publicado 
em editora com ISBN e corpo editorial. 

0,2 ponto por  cap 
 (No máximo 3 produtos) 

0,6  



 

 

 
 

Produção Intelectual 
 

Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

PONTOS 
COMPROVADOS 

Produção Artística: apresentação artística (vídeo, 
cinema, ficção, documentário, exposição (local, 
nacional ou internacional), fotografia, 
performances, instalações, desfiles e produção de 
figurinos.) 

0,2 pontos por produção (No 

máximo 5 produtos) 

1,0  

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL   3,0  

 

 

 
 

Produção Técnica/Tecnológica 
 

Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

PONTOS 

COMPROVADOS 

Organização, promoção ou produção de eventos 
científicos, artísticos, e esportivos. 
 

0,1 por evento (no máximo 5 
organizações) 

0,5  

Organização de anais de eventos científicos, 
máximo de dois eventos por ano. 

0,1 por evento (no máximo 5 
5 produtos) 

0,5  

Produto  Tecnológico - curadorias, editoração, 
elaboração de guias, pareceres, texto de 
apresentação, produção ligada a serviços de 
design. 

0,2 pontos por produto (no 

máximo 5 produtos)  
1,0  

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL   2,0  

 

 

Atividades Acadêmicas Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

PONTOS 
COMPROVADOS 

Apresentação oral de trabalho em evento 

científico.  

0,1 por atividades 
(no máximo 5 apresentações) 

0,5  

Palestrante, conferencista ou participante em mesa 
redonda em evento científico, cultural ou artístico. 
 

0,2 pontos por eventos ( no 

máximo 5 palestras, etc.) 
1,0  

Outras atividades de extensão e/ou de cultura 
diferentes das atividades anteriores. 

 

0,1 por atividades 
(no máximo 5 atividades  de 
extensão e/ou cultura) 

0,5  

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL  2,0  

 

 

TOTAL 
Pontuação Máxima PONTOS COMPROVADOS 

10,0  

 


