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 INSTITUTO DE PSICOLOGIA  

 
EDITAL NO 36/2011 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO 

NA CARREIRA DOCENTE 
 

Nome do Candidato (a):  
No de Inscrição:   Data: ___/____/____ 

 
No do avaliador: 

 
1  2   3  

 
De acordo com a Resolução no 08/2007 do CONDIR na prova de títulos serão atribuídos, no total, até 

100 pontos para o grupo das seguintes categorias de documentos: 1) títulos acadêmicos (80 pontos), 2) 
atividades didáticas e/ou acadêmicas nos últimos cinco anos (10 pontos) e 3) produção científica e/ou 
artísticas nos últimos cinco anos (10 pontos).  

A ordenação dos comprovantes, apenas dos últimos cinco anos, deve ser feita pelo candidato em 
acordo com a ordem apresentada nesta ficha, o mesmo devendo ocorrer em relação ao curriculum vitae 

apresentado. Além disso, só serão consideradas certidões onde constem: 1) o início e o término do período 
declarado (§ 5º do Art. 19 da referida resolução) e 2) a especificação da carga horária quando ela for 
especificada nos itens descritos a seguir. 

 
TÍTULOS ACADÊMICOS (TA) 1 

 
ITEM PONTOS 

No Especificação  Total 
Possível 

 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

 

1 
Doutorado em Psicologia 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. 
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 2

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS (ADP) 

 
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/semestre 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/semestre 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 superior a 2h/a semanais. 

1,0 0,2/semestre 5 semestres  

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 semanais. 

0,4 0,1/semestre 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/semestre 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 
a 2h/a semanais.  
 
 
 

0,5 0,05/semestre 10 semestres  
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ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS (ADP) 
 

ITEM PONTOS 
No Especificação  Total 

Possível 
 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

 
11 Orientação de tese de doutorado 

concluída. 1,5 0,5/tese 3  

12 Orientação de dissertação de 
mestrado concluída. 1,5 0,3/dissertação 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/semestre/aluno 10 alunos  

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

 
 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E/OU ARTÍSTICA  (PCA) 
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  
(contagem por 

ano limitada a 2 
artigos) 

 

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 0,01  

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

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  
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA E/OU ARTÍSTICA  (PCA) 
ITEM PONTOS 

No Especificação  Total 
Possível 

 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

 
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 do concurso. 

0,75 0,075 10  

33 
Palestras, conferências, mesa redonda, mini-cursos 
e simpósios em eventos científicos de âmbito 
regional centrados em temáticas na área do 
concurso. 

0,125 0,025 5  

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

No de Inscrição do candidato:   Data: _____/______/______ 
Resultado da prova de títulos = Σ (TA + ADP + PCA)  =  ______ + ______  + _______ = ________ 

 Nota do candidato na prova de títulos (por extenso): 
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