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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 
 
A Pró – Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e 

considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada e tendo em vista a solicitação do Instituto de Psicologia, 

RETIFICA o Edital nº 086/2013, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União, página 92, seção 3 e no Jornal 

Correio de Uberlândia em 26/11/2014, e publicado integralmente no sítio de internet oficial desta Universidade 

www.editais.ufu.br, da seguinte forma: 

 

I) No item 6, NO SUBITEM 6.4.7 - As atividades didáticas e/ou profissionais e da produção científica e/ou artística serão 

pontuadas conforme tabela a seguir:  

 

Onde se lê: 
As atividades didáticas e/ou profissionais e da produção científica e/ou artística serão pontuadas conforme tabela a seguir: 

 

Atividades Didáticas e/ou Profissionais nos últimos 5 anos Pontos 
1. DOCÊNCIA  

1.1 No ensino superior 4 (0,8 por ano) 

1.2 No ensino médio  1 (0,2 por ano) 

2. ORIENTAÇÕES  

2.1. Estágio supervisionado 0,3 (0,06 por orientação) 

2.2. Monografia ou trabalho de conclusão de curso                0,6 (0,12 por orientação) 

2.3. Iniciação científica                                                            0,6 (0,12 por orientação) 

2.4. Prog. Educação Tutorial – PET                                        0,5 (0,1 por orientação) 

2.5. Especialização                                                                   0,5 (0,1 por orientação) 

2.6. Mestrado                                                                           1 (0,2 por orientação) 

2.7. Doutorado                                                                        1,5 (0,3 por orientação) 

 
 

Produção Científica e/ou Artística nos últimos 5 anos PONTOS 
1. Publicação de artigo técnico-científico em periódico nacional/internacional, com corpo 

editorial. 
3 (0,6 por publicação) 

2. Publicação de trabalho completo em anais de reunião científica nacional/internacional. 0,55 (0,11 por publicação) 

3. Publicação de resumo em anais de reunião científica nacional/internacional. 0,15 (0,03 por publicação) 

4. Publicação de resumo técnico-científico em periódico ou boletim técnico. 0,25 (0,025 por publicação) 

5. Publicação de crítica e resenha em revista científica ou prefácio de obras especializadas 

ou espetáculos. 
0,1 (0,02 por ano) 

6. Publicação de livro e/ou capítulo de livro cultural e/ou técnico. 1,5 (0,75 por publicação) 

7. Publicação de prefácio, posfácio ou apresentação de obras em geral. 0,1 (0,02 por ano) 

8. Edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções. 0,4 (0,08 por atividade) 

9. Tradução de livros e/ou capítulos de livros. 0,4 (0,08 por tradução) 

10. Produção de caderno didático publicado por meio de editora com corpo editorial. 0,25 (0,05 por produção) 

11. Participação em comissão julgadora de eventos científicos, artísticos, culturais, 

esportivos, técnicos e de banca de qualificação para o exercício profissional nos casos em 

que couber. 

0,25 (0,05 por 

participação) 

 

12. Participação em comissão organizadora de reuniões científicas, artísticas, culturais, 

técnicas e esportivas nos casos em que couber. 
0,2 (0,04 por participação) 

13. Participação em conselho editorial. 0,4 (0,08 por ano) 

14. Participação como membro titular em bancas de defesa de projetos, estágio 

supervisionado, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado nos casos em que 

couber. 

0,75 (0,15 por 

participação) 

 

15. Patente registrada nos casos em que couber. 0,2 por patente 

16. Apresentação de trabalho ou mostra documental em reunião científica nacional e/ou 0,25 (0,025 por 
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internacional. apresentação) 

17. Palestras, conferências e/ou minicursos proferidos em congressos, seminários, 

simpósios ou outros eventos científicos nacionais e/ou internacionais,  ou em eventos 

isolados nos casos em que couber.                           

 

0,4 (0,08 por atividade) 

18. Participação em mesa redonda, painéis e/ou debates em eventos científicos 

nacionais/internacionais, ou em eventos isolados, quando couber. 

0,25 (0,05 por 

participação) 

19. Relatório de pesquisa e/ou extensão devidamente comprovado. 0,5 (0,1 por relatório) 

20. Premiação de trabalhos artísticos, arquitetônicos, científicos, literários em eventos 

esportivos e culturais. 
0,1 (0,02 por premiação) 

Observação: Os trabalhos publicados em co-autoria receberão a mesma pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva 
do candidato. 
 

 

Leia-se:  
As atividades didáticas e/ou profissionais e da produção científica e/ou artística serão pontuadas conforme tabelas a seguir: 

 

 
ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

1 Doutorado em Psicologia ou Educação com tese 

defendida na área do concurso e, quando houver 

especificação de subárea, a tese deverá se vincular 

estreitamente à subárea citada no edital. 

80 80 1  

2 Mestrado em Psicologia com tese defendida na área do 

concurso e, quando houver especificação de subárea, a 

dissertação deverá se vincular estreitamente à subárea 

citada no edital. 

75 75 1  

3 Especialização em Psicologia com trabalho de conclusão 

de curso defendida na área do concurso e, quando houver 

especificação de subárea, o trabalho deverá se vincular 

estreitamente à subárea citada no edital. 

73 73 1  

4 Graduação em Psicologia 70 70 1  

Total em Títulos Acadêmicos (TA) = 80 ------- 1  

 

1 Art. 19, § 2o Na valoração dos títulos acadêmicos, será considerado apenas o título de maior grau.  

 

 
ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

5 Exercício da profissão na área do concurso 1,6 0,1/semestr

e 

16 semestres  

6 Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu em 

disciplinas relacionadas diretamente à subárea do 

concurso. Na ausência de subárea no edital, a pontuação 

relativa a este item será considerada na área, juntamente 

com o item 7, não se podendo, contudo, contar os títulos 

em duplicidade. A carga horária das disciplinas deve ser 

igual ou superior a 2h/a semanais. 

1,5 0,25/semes

tre 

6 semestres  

7 Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu em 

disciplinas sobre a área do concurso, exceto as citadas no 

item 6. A carga horária das disciplinas deve ser igual ou 

1,0 0,2/semestr

e 

5 semestres  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

  

 

 

superior a 2h/a semanais. 

8 Docência em cursos de pós-graduação lato sensu em 

disciplinas relativas à área do concurso. A carga horária 

das disciplinas deve ser igual ou superior a 2h/a 

0,4 0,1/semestr

e 

4 semestres  

9 Docência em cursos de graduação em disciplinas 

diretamente relacionadas à subárea do concurso. Na 

ausência de subárea no edital, a pontuação relativa a este 

item será considerada na área, juntamente com o item 10, 

não se podendo, contudo, contar os títulos em 

duplicidade. A carga horária das disciplinas deve ser igual 

ou superior a 2h/a semanais. 

1,0 0,1/semestr

e 

10 semestres  

10 Docência em cursos de graduação em disciplinas 

relacionadas à área do concurso. Na ausência de subárea 

no edital, a pontuação relativa a este item será 

considerada na área, juntamente com o item 9, não se 

podendo, contudo, contar os títulos em duplicidade. A 

carga horária das disciplinas deve ser igual ou superior 

a2h/a semanais. 

0,5 0,05/semes

tre 

10 semestres  

11 Orientação de tese de doutorado concluída. 1,5 0,5/tese 3  

12 Orientação de dissertação de mestrado concluída. 1,5 0,3/disserta

ção 

5  

13 Orientação de Iniciação Científica concluída com bolsa. 0,7 0,07 

/semestre/ 

aluno 

10 alunos  

14 Orientação de Iniciação Científica concluída sem bolsa. 0,3 0,03/semes

tre/ 

aluno 

10 alunos  

Total em Atividades Didáticas e/ou Profissionais (ADP) = 10 ------- -------  

 

 

 
ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

15 Publicação de artigo técnico-científico em periódico 

classificado no Sistema Qualis A1, A2, B1, B2 ou B3. 

2,4 0,4  6  

16 Publicação de livro na área do concurso e com corpo 

editorial. 

1 0,25  4  

17 Publicação de capítulo de livro na área do concurso e com 

corpo editorial. 

0,6 0,12  5  

18 Publicação de trabalho completo (mínimo de 5 páginas) 

em anais de evento científico internacional ou nacional. 

0,6 0,12  5  

19 Publicação de trabalho completo (mínimo de 5 páginas) 

em anais de evento científico regional. 

0,4 0,10  4  

20 Publicação de resumo em anais de evento científico de 

âmbito internacional ou nacional. 

0,5 0,05  10  

21 Publicação de resumo em anais de evento científico de 

âmbito regional. 

0,15 0,015  10  

22 Publicação de crítica ou resenha em revista científica ou 

prefácio de obras especializadas na área do concurso. 

0,1 0,1  1  

23 Edição, organização e/ou coordenação de livros ou 

coleções na área do concurso. 

0,25 0,125  2  

24 Tradução de livros ou capítulos de livros na área do 

concurso. 

0,01 1 0,0 1  

25 Participação em comissão julgadora de eventos 0,125  0,00625  20  
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científicos. 

26 Pareceres em artigos para revistas científicas indexadas. 0,875  0,0875 10  

27 Participação em conselho editorial. 0,2  0,1 2  

28 Participação como membro titular em bancas de defesa de 

dissertação de 

Mestrado 

0,64  0,08 8  

29 Participação como membro titular em bancas de defesa de 

tese de Doutorado 

0,4  0,1 4  

30 Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral ou 

pôster ou painel) em eventos científicos de âmbito 

nacional ou internacional. 

0,75  0,0375 20  

31 Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral ou 

pôster ou painel) em eventos científicos de âmbito 

regional. 

0,125  0,0125 10  

32 Palestras, conferências, mesa redonda, mini-cursos e 

simpósios em eventos científicos de âmbito nacional ou 

internacional centrados em temáticas na área 

0,75  0,075 10  

33 Palestras, conferências, mesa redonda, mini-cursos e 

simpósios em eventos científicos de âmbito nacional ou 

internacional centrados em temáticas na área 

0,125  0,025 5  

Total em Produção Científica e/ou Artística (PCA) = 10 ------- -------  

Observação: Os trabalhos publicados em coautoria  receberão pontuação proporcional ao número de autores. 
  
 
 

 

 

Marlene Marins de Camargos Borges 
 


