
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS1 PARA
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE

PERNAMBUCO

GRUPO I- FORMAÇÃO ACADÊMICA
(Máximo de pontos = 100,0)

Pontos
Quantidade

máxima
computável

Total

1.1 - Cursos de Formação Acadêmica obtido em Programa reconhecido pelo CNE e 
credenciado pela CAPES ou revalidado ou em processo de revalidação.

- - -

1.1.1- Graduação - - -
1.1.1.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 5,0 1
1.1.1.2- Em área correlata à matéria do Concurso 2,5 1

1.1.2- Especialização - -
1.1.2.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 10,0 1
1.1.2.2- Em área correlata à matéria do Concurso 5,0 1

1.1.3- Mestrado - -
1.1.3.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 50,0 1
1.1.3.2- Em área correlata à matéria do Concurso 25,0 1

           1.1.3.2 - Certidão de integralização de todos os créditos concluídos em 
disciplinas de cursos de Mestrado

- -

1.1.3.2.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 20,0 1
1.1.3.2.2- Em área correlata à matéria do Concurso 10,0 1

1.1.4- Doutorado - -
1.1.4.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 100,0 1
1.1.4.2- Em área correlata à matéria do Concurso 50,0 1

           1.1.4.2 - Certidão de integralização de todos os créditos concluídos em 
disciplinas de cursos de Doutorado

- -

1.1.4.2.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 60,0 1
1.1.4.2.2- Em área correlata à matéria do Concurso 30,0 1

1.2-Pós- doutorado - -
1.2.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 20,0 1
1.2.2- Em área correlata à matéria do Concurso 10,0 1

       1.3 - Títulos de Livre-Docência - -
1.2.1- na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso 70,0 1
1.2.2- Em área correlata à matéria do Concurso 35,0 1

TOTAL

GRUPO II- EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
(Máximo de pontos = 100)

Pontos
Quantidade

máxima
computável

Total

2.1- Tempo de exercício do Magistério do Ensino Básico, Técnico ou Tecnológico 
em quaisquer níveis

- - -
2.1.1.1- Entre 1 a 2 anos 20,0 -

1 Conforme Item 1.6 do Edital Específico publicado em DOU em 28/12/2018.



2.1.1.2- Mais de 2 e até 5 anos 50,0 -
2.1.1.3- Mais de 5 anos 60,0 -

2.1.2 - Tempo de exercício no Magistério no Ensino Superior (Graduação e/ou Pós-
Graduação) em Instituição de Ensino Superior - - -

2.1.2.1- Entre 1 a 2 anos 12,0 -
2.1.2.2- Mais de 2 e até 5 anos 30,0 -
2.1.2.3- Mais de 5 anos 40,0 -

2.2- Tempo de exercício de Estágio de Docência no Ensino Básico, Técnico ou 
Tecnológico ou Programa de Monitoria em Instituição do Ensino Básico, Técnico ou 
Tecnológico

- - -

2.2.1- Durante 1 semestre 15,0 -
2.2.2- Mais de 1 semestre 30,0 -

2.3- Tempo de exercício de Estágio de Docência no Magistério Superior ou Programa
de Monitoria no Magistério Superior

- - -

2.2.1- Durante 1 semestre 10,0 -
2.2.2- Mais de 1 semestre 20,0 -

2.4- Participação em Bancas ou Comissões Examinadoras do Ensino Básico, Técnico
ou Tecnológico

10,0 5

2.5- Participação em Bancas ou Comissões Examinadoras de Graduação e Pós-
Graduação

5,0 3

2.6- Participação em Bancas ou Comissões Examinadoras de Seleção para quaisquer 
níveis do Ensino Básico, Técnico ou Tecnológico

10,0 5

2.7- Participação em Bancas ou Comissões Examinadoras de Seleção para o 
Magistério Superior 

5,0 3

2.8- Orientação de Trabalhos Acadêmicos - - -
2.5.1- Monografias, Iniciação Científica e Programa Especial de Treinamento 5,0 5
2.5.2- Monografias de Especialização 7,0 5
2.5.3- Dissertações de Mestrado 10,0 5
2.5.4- Teses de Doutorado 15,0 5

2.6- Cursos ministrados (Extensão, Capacitação ou equivalentes na área do concurso)
/ para cada 10 horas

1,5 100 horas

TOTAL

GRUPO III- PRODUÇÃO CIENTIFICA, ARTÍSTICA E DE CULTURA GERAL
 (Máximo de pontos = 100)

Pontos
Quantidade

máxima
computável

Total

3.1- Livros publicados - - -
3.1.1- Com corpo editorial - - -

3.1.1.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.1.1.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 40,0 2
3.1.1.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 20,0 2

3.1.1.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.1.1.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 20,0 2
3.1.1.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 10,0 2

3.2- Capítulos de Livros publicados - - -
3.2.1- Com corpo editorial - - -

3.2.1.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.2.1.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 15,0 3
3.2.1.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 7,5 2

3.2.1.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.2.1.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 10,0 2
3.2.1.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 5,0 2

3.3- Trabalhos publicados em Revistas e/ou Periódicos de reconhecido valor 
científico ou cultural

-
- -

3.3.1- em periódico classificado como Qualis A, de acordo com a mais recente
divulgação feita pela CAPES

-
- -



3.3.1.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.3.1.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 30,0 3
3.3.1.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 15,0 3

3.3.1.2- Em área correlata à matéria em concurso
3.3.1.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 25,0 3
3.3.1.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 10,0 3

3.3.2- em periódico classificado como Qualis B, de acordo com a mais recente 
divulgação feita pela CAPES

-
- -

3.3.2.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.3.2.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 15,0 3
3.3.2.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 7,5 3

3.3.2.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.3.2.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 10,0 3
3.3.2.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 5,0 3

3.3.3- em periódico classificado como Qualis C, de acordo com a mais recente 
divulgação feita pela CAPES

-
- -

3.3.3.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.3.3.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 7,5 3
3.3.3.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 3,75 3

3.3.3.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.3.3.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 5,0 3
3.3.3.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 2,5 3

3.3.4- Revistas e / ou Periódicos não indexados - - -
3.3.4.1- Na área específica da matéria em concurso - - -

3.3.4.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 5,0 3
3.3.4.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 2,5 3

3.3.4.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.3.4.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 2,5 3
3.3.4.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 0,25 3

3.4- Publicações de Trabalhos Científicos em Congressos ou similares - - -
3.4.1- Trabalhos completos - - -

3.4.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.4.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 20,0 2
3.4.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 10,0 2

3.4.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.4.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 10,0 2
3.4.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 5,0 2

3.4.2- Resumos expandidos - - -
3.4.2.1- Na área específica da matéria em concurso - - -

3.4.2.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 5,0 4
3.4.2.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 2,5 4

3.4.2.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.4.2.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 2, 5 2
3.4.2.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 1,25 2

3.4.3- Resumos simples - - -
3.4.3.1- Na área específica da matéria em concurso - - -

3.4.3.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 2,5 5
3.4.3.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 1,25 5

3.4.3.2- Em área correlata à matéria em concurso - - -
3.4.3.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 2,0 2



3.4.3.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 1,0 2
3.5- Publicação de Artigos em Revistas (Magazines). - - -

3.5.1- Na área específica da matéria em concurso - - -
3.5.1.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 15,0 4
3.5.1.2- Além dos 5 (cinco) anos 7,5 4

3.5.2- Na área correlata da matéria em concurso
3.5.2.1- Nos últimos 5 (cinco) anos 10,0 3
3.5.2.2- Além dos 5 (cinco) anos 5,0 3

3.6- Participação em Congressos, Encontros, Simpósios e similares de nível Nacional 
e/ou Internacional

-
- -

3.6.1- Participante em Comissão Científica 20,0 3
3.6.2- Participante como Palestrante, Membro de Mesas-redondas, 

Conferencista ou equivalentes
10,0

3

3.6.3 – Participante na condição de ouvinte 5,0 3
3.7- Desenvolvimento de material de apoio e/ou difusão para uso científico e/ou 

educacional na área do Concurso
20,0

3

3.8 - Patente (a mesma patente será contabilizada em apenas 1 item)
          3.8.1 - protocolo no INPI 10,0 1
          3.8.2 - pedido de exame 20,0 1
          3.8.3 - Patente nacional 30,0 1
          3.8.4 - Patente Internacional 40,0 1

TOTAL

GRUPO IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
(Máximo de pontos = 100)

Pontos
Quantidade

máxima
computável

Total

4.1-Participação como membro titular em comitê permanente da CAPES, CNPq ou
similares

5,0/
semestre

4.2-Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para provimento de
cargo de docente efetivo de instituição de Ensino Básico, Técnico ou Tecnológico

- - -

         4.2.1 - na área de conhecimento ou disciplina, objeto do concurso 15,0 05
         4.2.2 - em área correlata 10,0 05
4.3-Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para provimento de
cargo de docente efetivo do Magistério Superior.

- - -

a) na área de conhecimento ou disciplina, objeto do concurso 10,0 04
b) em área correlata 5,0 04
4.4-Participação  em  Comissão  Examinadora  de  Tese  de  Doutorado,  excluindo-se
aquelas em que o candidato é o orientador da tese

- - -

a) na área de conhecimento ou disciplina, objeto do concurso 15,0 05
b) em área correlata 10,0 05
4.4-Participação em Comissão Examinadora de Dissertação de Mestrado, excluindo-
se aquelas em que o candidato é o orientador da tese

- - -

a) na área de conhecimento ou disciplina, objeto do concurso 10,0 04
b) em área correlata 5,0 04
4.5- Participação em Comissão Examinadora de Trabalho Final  ou Monografia  de
curso  de  Graduação,  excluindo-se  aquelas  em que o  candidato  é  o  orientador  do
trabalho

- - -

a) na área de conhecimento ou disciplina, objeto do concurso 5,0 03
b) em área correlata 2,5 03
4.6 - Exercícios de cargos administrativos - - -

a) Reitor ou equivalentes 12,5/
semestre

08
semestres

b) Vice-reitor, Pró-Reitor, Pró-Reitor Adjunto ou equivalente, Diretores, Vice-
Diretores de Centros, Unidade Acadêmica Especializada, Unidade de Ensino
ou Colégio de Aplicação

7,5/
semestre

08
semestres

c) Coordenador  ou  Vice-Coordenador  de  Ensino  Básico,  Técnico  ou
Tecnológico,  de  Graduação,  de  Pós-Graduação  stricto  sensu,  Chefia  de

5,0/
semestre

04
semestres



Departamento, ou equivalentes
d) Chefias/Coordenações  de  Núcleos  Interdisciplinares,  Laboratórios

Multiusuários  Institucionais,  Grupos  Permanentes  de  Arte  e  Cultura,
Disciplinas, Incubadoras, Tutorias ou Supervisões

2,5/
semestre

04
semestres

4.7-Participação  em  Colegiados  de  Ensino  Básico,  Técnico  ou  Tecnológico  ou
Superiores,  Comissões ou Comitês Permanentes Institucionais, desde que não seja
como membro nato, e que não se sobreponham na mesma atividade

5,0 /
semestre

04 /
semestres

4.8-Exercícios de cargos em Instituições científicas ou profissionais 5,0 04
4.9-Atividades  de  caráter  profissional,  remunerada  ou  voluntária,  em  instituições
públicas, privadas ou do terceiro setor ou preceptorias relacionadas com a área de
conhecimento

10,0 04

5.0-Título  honorífico  concedido  por  sociedade  ou  colégio  de  especialistas
devidamente credenciados

- - -

a) de âmbito internacional 10,0 2
b) de âmbito nacional 5,0 2

5.1-Prêmio de mérito profissional ou acadêmico - - -
c) de âmbito internacional 10,0 2
d) de âmbito nacional 5,0 2

TOTAL
Cálculo para a nota final da Avaliação de Títulos
A nota final de cada candidato será calculada, com base na tabela de peso, pontuação máxima e formulação abaixo.
Os  casos  omissos  (itens  não  pontuados)  serão  resolvidos  pela  Comissão  Examinadora,  levando-se  em  consideração  o
enquadramento nos Grupos elencados e o esforço dedicado para o desenvolvimento da atividade.

GRUPOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
PONTUAÇÃO

OBTIDA

I- Formação Acadêmica 100

II- Experiência Didática 100

III- Produção Científica 100

IV- Experiência Profissional 100

Total de Pontos da Avaliação de Títulos (TP) = 3XPontos (Grupo 1) + 3XPontos(Grupo 2) + 3XPontos (Grupo 3) + 1XPontos(grupo 4)

Nota final da Avaliação de Títulos = TP/100
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