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ANEXO V 

 
FICHA DE PONTUAÇÃO 

 

Formação Acadêmica 
Pontuação 

(por título) 

Número máximo 

de títulos 

Pontuação 

máxima 

Página de 

Comprovação 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Deferida 

Título de Doutorado concluído na área de estudo para a 
qual concorre. 

14,0 01 14,0    

Título de Mestre na área da área de estudo para a qual 
concorre. 

10,0 01 10,0    

Título de Especialista na área da área de estudo para a 
qual concorre. 

4,0 01 4,0    

Experiência Profissional  

(últimos 10 anos, não concomitante) 

Pontuação 

(por 
semestre 

letivo) 

Número 

máximo 

de semestres 
letivos 

Pontuação 

máxima 

Página de 

Comprovação 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Deferida 

Experiência Profissional como Professor do ensino 
superior na área de estudo para a qual concorre, na 
modalidade a distância. 

4,0 06 24,0    

Experiência na gestão da Educação a Distância. 2,0 06 12,0    

Experiência Profissional como Professor no ensino 

superior na área de estudo 

para a qual concorre, na modalidade presencial. 

3,0 06 18,0     

Experiência como tutor na Educação a Distância no 
Ensino Superior. 

0,5 06 3,0    

Publicações (últimos 5 anos) 
Pontuação 

(por 
publicação) 

Número 

máximo de 

publicações 

Pontuação 

máxima 

Página de 

Comprovação 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Deferida 

Livros publicados (autor, organizador ou autor de 
capítulo) na área de conhecimento para o qual fez 
a seleção ou na área de Educação a Distância. 

3,0 01 3,0    

Publicação de artigos em revistas científicas com 
Qualis/CAPES na área de conhecimento para o qual 
fez a seleção ou na área de Educação a Distância. 

2,0 02 4,0    

Atividades Acadêmicas (últimos 5 anos) 
Pontuação 

(por 
orientação) 

Número 

máximo de 

orientações 

Pontuação 

máxima 

Página de 

Comprovação 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Deferida 

Orientação de Monografia, Dissertação ou Tese na 
área de estudo objeto do concurso. 

1,0 05 5,0    

Capacitações/Eventos (últimos 5 anos) 
Pontuação 

(por 
certificado) 

Número 

máximo de 

comprovantes 

Pontuação 

máxima 

Página de 

Comprovação 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Deferida 

Cursos de extensão e/ou eventos comprovados, como 
palestrante, na área de conhecimento para o qual fez a 
seleção ou na área de Educação a Distância. 

0,5 03 1,5    

Apresentação de trabalhos em congresso, jornada, 

colóquio, seminário ou 

simpósio na área de conhecimento para o qual fez a 
seleção ou na área de 

0,5 03 1,5    

Pontuação Total Deferida  

 


