
ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I 

 

TERMOS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS POR MEIO DA VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU 

PROFISSIONAIS E DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Tabela 1: Atividades Didáticas e/ou Profissionais após o ingresso na carreira do magistério superior na UFU: Área de Didática 

ITEM DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

   1 

Efetivo exercício do magistério no ensino 

superior como docente do quadro efetivo na 

UFU. 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

0,1por semestre completo de 

efetivo exercício do 

magistério no ensino superior 

na UFU 

          2 

   2 

Efetivo exercício do magistério no ensino 

superior como docente do quadro efetivo na 

UFU na disciplina de Didática. 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

1,0 por semestre completo de 

efetivo exercício do 

magistério no ensino superior 

na UFU na disciplina de 

Didática 

        10 

   3 

Efetivo exercício em cargos de gestão ou 

administração na UFU (coordenador de curso 

de graduação e/ou pós-graduação stricto-sensu, 

diretor de unidade acadêmica; gestor de órgão 

interno na UFU) 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

0,2 por semestre completo de 

efetivo exercício na UFU 
          2 



   4 

Orientação de iniciação científica (PET, 

PIBIC), iniciação à docência (PIBID), 

monitoria como docente do quadro efetivo na 

UFU. 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

0,1 por orientação concluída 

na UFU 
          1 

   5 

Orientação de aluno de mestrado concluída 

como docente do quadro efetivo na UFU, com 

temática na área de Didática. 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

0,2 por orientação concluída 

na UFU 
          2 

   6 

Orientação de aluno de doutorado concluída 

como docente do quadro efetivo na UFU, com 

temática na área de Didática. 

Documento institucional emitido por órgão 

competente na UFU que comprove o 

atendimento deste item, com indicação de 

data de início e término da atividade 

correspondente. 

0,3 por orientação concluída 

na UFU 
          3 

                                                                                                                                                                                    Total           20 

 

Tabela 2: Produção Científica após o ingresso na carreira do magistério superior na UFU: Área de Didática 

ITEM DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

   1 

Publicação de artigo científico com temática 

na área de Didática em periódico com corpo 

editorial e com avaliação no Qualis A1, A2, 

B1 ou B2 da CAPES 

Cópia da folha de rosto ou similar que possibilite a 

identificação do meio de divulgação do artigo 

acompanhado do texto completo e respectivo resumo 

publicado, acrescida da comprovação de avaliação do 

periódico no Qualis A1, A2, B1 ou B2 da CAPES. 

1,2 ponto por 

artigo 
         12 

    2 Publicação de resenha em periódico com Cópia da folha de rosto ou similar que possibilite a 0,4 ponto por           4 



corpo editorial e com avaliação no Qualis A1, 

A2, B1 ou B2 da CAPES 

identificação do meio de divulgação da resenha 

acompanhada da cópia do texto completo e 

comprovação de avaliação do periódico no Qualis A1, 

A2, B1 ou B2 da CAPES. 

resenha 

    3 

Publicação de livro individual com temática 

na área de Didática em editora com corpo 

editorial, Qualis L2, L3 ou L4 da CAPES 

Cópia da folha de rosto do livro ou similar, que 

possibilite a identificação da obra, acompanhada de 

um exemplar original ou cópia completa da mesma, 

acrescida do documento comprobatório 

da avaliação do Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

1 ponto por livro         10 

    4 

Publicação de capítulo de livro com temática 

na área de Didática em editora com corpo 

editorial, Qualis L2, L3 ou L4 da CAPES 

Cópia da folha de rosto livro ou similar, que possibilite 

a identificação da obra, acompanhada de cópia do 

sumário do livro e do texto completo do capítulo 

publicado, acrescida do documento comprobatório 

da avaliação do Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

1 ponto por 

capítulo 
         10 

   5 

Produção e publicação de prefácio, posfácio 

ou apresentação de publicação na área de 

Didática em editora com corpo 

editorial, Qualis L2, L3 ou L4 da CAPES 

Cópia da folha de rosto livro ou similar, que possibilite 

a identificação da obra, acompanhada de cópia do 

sumário do livro e do texto completo do prefácio, 

posfácio ou apresentação, acrescida do documento 

comprobatório da avaliação do Qualis Livros L2, L3 

ou L4 pela Capes. 

0,2 por publicação           2 

    6 

Organização ou coordenação de livros ou 

coleções na área de Didática em editora com 

corpo editorial, Qualis L2, L3 ou L4 da 

CAPES 

Cópia da folha de rosto do livro ou similar, que 

possibilite a identificação da obra, acompanhado de 

um exemplar original ou cópia da obra completa 

publicada, acrescida do documento comprobatório 

da avaliação do Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

0,4 pontos por 

publicação 
          4 

    7 
Publicação de trabalho completo na área de 

Didática em anais de reunião científica 

Cópia da folha de rosto ou similar do meio de 

divulgação dos anais, acompanhada de cópia do 

0,5 pontos por 

publicação 
          5 



sumário e do texto completo do trabalho publicado. 

    8 
Publicação de resumo na área de Didática em 

anais de reunião científica 

Cópia da folha de rosto ou similar do meio de 

divulgação dos anais, acompanhada do sumário e do 

resumo do trabalho publicado. 

0,1 pontos por 

publicação 
          1 

   9 

Publicação de material/caderno didático 

(guias de estudos) na área de Didática para 

cursos de graduação, especialização, 

aperfeiçoamento ou extensão oferecidos por 

Instituições de Ensino Superior na 

modalidade presencial ou a distância em 

editora com corpo editorial 

Cópia da folha de rosto ou similar do meio de 

divulgação do material/caderno didático publicado, 

acompanhada de um exemplar original ou cópia do 

material/caderno didático publicado. 

0,8 por publicação           8 

  10 
Participação como membro titular em bancas 

de concursos público para docente 

Declaração emitida pela instituição em papel timbrado 

que comprove a participação como membro titular em 

banca de concurso. 

0,3 pontos por 

participação 
          3 

  11 

Participação como membro titular em 

comissão julgadora de monografias, trabalhos 

de conclusão de curso, estágio, projetos 

experimentais e similares, TCC 

Declaração emitida pela instituição em papel timbrado 

que comprove a participação como membro titular em 

banca de examinadora. 

0,2 ponto por 

participação 
         2 

  12 
Participação como membro titular em bancas 

de Mestrado/Doutorado 

Declaração emitida pela instituição em papel timbrado 

que comprove a participação como membro titular em 

banca de examinadora. 

0,5 pontos por 

participação 
          5 

  13 
Participação como membro titular em bancas 

de qualificação 

Declaração emitida pela instituição em papel timbrado 

que comprove a participação como membro titular em 

banca de examinadora. 

0,3 pontos por 

participação 
          3 

  14 

Participação como ministrante em palestra, 

conferência ou mesa redonda na área de 

Didática em eventos científicos 

Declaração emitida pela instituição em papel timbrado. 
0,2 ponto por 

participação 
          2 

  15 
Coordenador de projeto de pesquisa na área 

de Didática aprovado e financiado por 

Declaração ou documento similar emitida pelos órgãos 

e/ou agências de fomento que outorgou bolsa de 

0,5 pontos por 

projeto 
         5 



agência de fomento pesquisa, indicando descrição e autoria das atividades 

e período em que foram desenvolvidas, acompanhada 

de cópia do projeto. 

  16 

Colaborador em projeto de pesquisa na área 

de Didática aprovado e financiado por 

agência de fomento 

Declaração ou documento similar emitida pelos órgãos 

e/ou agências de fomento que outorgou bolsa de 

pesquisa, indicando descrição e autoria das atividades 

e período em que foram desenvolvidas, acompanhada 

de cópia do projeto. 

0,1 ponto por 

projeto 
          1 

  17 

Relatório final de pesquisa ou extensão na 

área de Didática aprovado por agência de 

fomento 

Declaração ou documento similar emitida pelos órgãos 

e/ou agências de fomento que outorgou bolsa de 

pesquisa, indicando descrição e autoria das atividades 

e período em que foram desenvolvidas, acompanhada 

de cópia do relatório. 

0,3 pontos por 

relatório 
          3 

                                                                                                                                                                    Total          80 

 

 

 

REQUERENTE: _____________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS- ÁREA - DIDÁTICA 

                                                                                                                                             

Tabela 1: Atividades Didáticas e/ou Profissionais após o ingresso na carreira do magistério superior na UFU: Área de Didática 



 

ITEM DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

COMPROVADA 

PÁGINA(S) 

COMPROVANTES 

Espaço para 

Comissão 

Examinadora 

   1 

Efetivo exercício do 

magistério no ensino 

superior como docente do 

quadro efetivo na UFU. 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

0,1por semestre 

completo de 

efetivo 

exercício do 

magistério no 

ensino superior 

na UFU 

           2 
   

   2 

Efetivo exercício do 

magistério no ensino 

superior como docente do 

quadro efetivo na UFU na 

disciplina de Didática. 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

1,0 por 

semestre 

completo de 

efetivo 

exercício do 

magistério no 

ensino superior 

na UFU na 

disciplina de 

Didática 

        10 
   

   3 

Efetivo exercício em cargos 

de gestão ou administração 

na UFU (coordenador de 

curso de graduação e/ou pós-

graduação stricto-sensu, 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

0,2 por 

semestre 

completo de 

efetivo 

exercício na 

          2 
   



diretor de unidade 

acadêmica; gestor de órgão 

interno na UFU) 

atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

UFU 

   4 

Orientação de iniciação 

científica (PET, PIBIC), 

iniciação à docência 

(PIBID), monitoria como 

docente do quadro efetivo na 

UFU. 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

0,1 por 

orientação 

concluída na 

UFU 

          1 
   

  5 

Orientação de aluno de 

mestrado concluída como 

docente do quadro efetivo na 

UFU, com temática na área 

de Didática 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

0,2 por 

orientação 

concluída na 

UFU 

           2 
   

   6 

Orientação de aluno de 

doutorado concluída como 

docente do quadro efetivo na 

UFU, com temática na área 

de Didática. 

Documento 

institucional 

emitido por órgão 

competente na UFU 

que comprove o 

0,3 por 

orientação 

concluída na 

UFU 

          3 
   



atendimento deste 

item, com indicação 

de data de início e 

término da atividade 

correspondente. 

--- Total Pontuação Atividades Didáticas e/ou Profissionais          20 
 

--- 
 

 

 

 

 

Tabela 2: Produção Científica após o ingresso na carreira do magistério superior na UFU: Área de Didática 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃ

O MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

COMPROVADA 

PÁGINA(S) 

COMPROV

ANTES 

Espaço para 

Comissão 

Examinadora 

   1 

Publicação de 

artigo científico 

com temática na 

área de Didática 

em periódico com 

corpo editorial e 

com avaliação no 

Qualis A1, A2, B1 

Cópia da folha de rosto ou 

similar que possibilite a 

identificação do meio de 

divulgação do artigo 

acompanhado do texto completo 

e respectivo resumo publicado, 

acrescida da comprovação de 

avaliação do periódico no Qualis 

1,2 ponto por 

artigo 
         12 

   



ou B2 da CAPES A1, A2, B1 ou B2 da CAPES. 

   2 

Publicação de 

resenha em 

periódico com 

corpo editorial e 

com avaliação no 

Qualis A1, A2, B1 

ou B2 da CAPES 

Cópia da folha de rosto ou 

similar que possibilite a 

identificação do meio de 

divulgação da resenha 

acompanhada da cópia do texto 

completo e comprovação de 

avaliação do periódico no Qualis 

A1, A2, B1 ou B2 da CAPES. 

0,4 ponto por 

resenha 
          4 

   

   3 

Publicação de 

livro individual 

com temática na 

área de Didática 

em editora com 

corpo editorial, 

Qualis L2, L3 ou 

L4 da CAPES 

Cópia da folha de rosto do livro 

ou similar, que possibilite a 

identificação da obra, 

acompanhada de um exemplar 

original ou cópia completa da 

mesma, acrescida do documento 

comprobatório da avaliação do 

Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

1 ponto por livro          10 
   

   4 

Publicação de 

capítulo de livro 

com temática na 

área de Didática 

em editora com 

corpo editorial, 

Qualis L2, L3 ou 

L4 da CAPES 

Cópia da folha de rosto livro ou 

similar, que possibilite a 

identificação da obra, 

acompanhada de cópia do 

sumário do livro e do texto 

completo do capítulo publicado, 

acrescida do documento 

comprobatório da avaliação do 

Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

1 ponto por 

capítulo 
         10 

   

   5 
Produção e 

publicação de 

Cópia da folha de rosto livro ou 

similar, que possibilite a 

0,2 por 

publicação 
         2 

   



prefácio, posfácio 

ou apresentação de 

publicação na área 

de Didática em 

editora com corpo 

editorial, Qualis 

L2, L3 ou L4 da 

CAPES 

identificação da obra, 

acompanhada de cópia do 

sumário do livro e do texto 

completo do prefácio, posfácio 

ou apresentação, 

acrescida do documento 

comprobatório da avaliação do 

Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

   6 

Organização ou 

coordenação de 

livros ou coleções 

na área de 

Didática em 

editora com corpo 

editorial, Qualis 

L2, L3 ou L4 da 

CAPES 

Cópia da folha de rosto do livro 

ou similar, que possibilite a 

identificação da obra, 

acompanhado de um exemplar 

original ou cópia da obra 

completa 

publicada, acrescida do documen

to comprobatório da avaliação do 

Qualis Livros L2, L3 ou L4 

pela Capes. 

0,4 pontos por 

publicação 
          4 

   

   7 

Publicação de 

trabalho completo 

na área de 

Didática em anais 

de reunião 

científica 

Cópia da folha de rosto ou 

similar do meio de divulgação 

dos anais, acompanhada de cópia 

do sumário e do texto completo 

do trabalho publicado. 

0,5 pontos por 

publicação 
          5 

   

   8 

Publicação de 

resumo na área de 

Didática em anais 

de reunião 

científica 

Cópia da folha de rosto ou 

similar do meio de divulgação 

dos anais, acompanhada do 

sumário e do resumo do trabalho 

publicado. 

0,1 pontos por 

publicação 
          1 

   



   9 

Publicação de 

material/caderno 

didático (guias de 

estudos) na área de 

Didática para 

cursos de 

graduação, 

especialização, 

aperfeiçoamento 

ou extensão 

oferecidos por 

Instituições de 

Ensino Superior na 

modalidade 

presencial ou a 

distância em 

editora com corpo 

editorial 

Cópia da folha de rosto ou 

similar do meio de divulgação do 

material/caderno didático 

publicado, acompanhada de um 

exemplar original ou cópia do 

material/caderno didático 

publicado. 

0,8 por 

publicação 
         8 

   

  10 

Participação como 

membro titular em 

bancas de 

concursos público 

para docente 

Declaração emitida pela 

instituição em papel timbrado 

que comprove a participação 

como membro titular em banca 

de concurso. 

0,3 pontos por 

participação 
         3 

   

  11 

Participação como 

membro titular em 

comissão 

julgadora de 

monografias, 

trabalhos de 

conclusão de 

Declaração emitida pela 

instituição em papel timbrado 

que comprove a participação 

como membro titular em banca 

de examinadora. 

0,2 ponto por 

participação 
         2 

   



curso, estágio, 

projetos 

experimentais e 

similares, TCC 

  12 

Participação como 

membro titular em 

bancas de 

Mestrado/Doutora

do 

Declaração emitida pela 

instituição em papel timbrado 

que comprove a participação 

como membro titular em banca 

de examinadora. 

0,5 pontos por 

participação 
          5 

   

  13 

Participação como 

membro titular em 

bancas de 

qualificação 

Declaração emitida pela 

instituição em papel timbrado 

que comprove a participação 

como membro titular em banca 

de examinadora. 

0,3 pontos por 

participação 
          3 

   

  14 

Participação como 

ministrante em 

palestra, 

conferência ou 

mesa redonda na 

área de Didática 

em eventos 

científicos 

Declaração emitida pela 

instituição em papel timbrado. 

0,2 ponto por 

participação 
          2 

   

  15 

Coordenador de 

projeto de 

pesquisa na área 

de Didática 

aprovado e 

financiado por 

agência de 

fomento 

Declaração ou documento similar 

emitida pelos órgãos e/ou 

agências de fomento que 

outorgou bolsa de pesquisa, 

indicando descrição e autoria das 

atividades e período em que 

foram desenvolvidas, 

acompanhada de cópia do 

0,5 pontos por 

projeto 
          5 

   



projeto. 

  16 

Colaborador em 

projeto de 

pesquisa na área 

de Didática 

aprovado e 

financiado por 

agência de 

fomento 

Declaração ou documento similar 

emitida pelos órgãos e/ou 

agências de fomento que 

outorgou bolsa de pesquisa, 

indicando descrição e autoria das 

atividades e período em que 

foram desenvolvidas, 

acompanhada de cópia do 

projeto. 

0,1 ponto por 

projeto 
         1 

   

  17 

Relatório final de 

pesquisa ou 

extensão na área 

de Didática 

aprovado por 

agência de 

fomento 

Declaração ou documento similar 

emitida pelos órgãos e/ou 

agências de fomento que 

outorgou bolsa de pesquisa, 

indicando descrição e autoria das 

atividades e período em que 

foram desenvolvidas, 

acompanhada de cópia do 

relatório. 

0,3 pontos por 

relatório 
         3 

   

 
Total Pontuação Produção Científica          80 

 
--- 

 

 

 

 Pontuação Final Avaliação de Títulos: Atividades Didáticas e/ou Profissionais + Produção Científica 
 

 


