
                                  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN 

EDITAL 07/2022/UFSJ/PROEN 
PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UFSJ 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE PEDAGOGIA 

 

SELEÇÃO DE PRECEPTORES 

 

REFERENCIAL PARA PONTUAÇÃO DO CANDIDATO  

 

A seleção será realizada em duas etapas. A 1ª Etapa será composta pela análise do Currículo e do IDEB 
da Escola. Os candidatos que estiverem entre os 10 primeiros colocados farão a 2ª Etapa composta pela 
Entrevista. O email de inscrição (para rppedagogia@ufsj.edu.br) deverá conter os documentos solicitados 
no Edital Geral (https://ufsj.edu.br/seaca/residencia_pedagogica_20222024.php) e conter o único arquivo 
em PDF com as cópias dos comprovantes do currículo. Para a RP-Pedagogia poderão se inscrever 
professores das cidades de Santa Cruz de Minas e São João del Rei. O total de professores a serem 
chamados vai depender do número de alunos inscritos na RP.  

 

1ª ETAPA – VALOR ATÉ 100 PONTOS 

1) ANÁLISE DE CURRÍCULO (máximo 80 pontos) 

a) ATIVIDADES PROFISSIONAIS NOS ÚLTIMOS 8 ANOS (máximo de 30 pontos) 

1-Acompanhamento de estagiários de licenciatura (máximo de 5 alunos) 1,0 (por aluno) 

2-Efetivo exercício do magistério (em sala de aula) 3,0 (por ano) 

3-Coordenação ou supervisão escolar 2,0 (por ano) 

4-Direção ou vice-direção escolar 2,0 (por ano) 

b) PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E/OU TÉCNICA NOS ÚLTIMOS 6 ANOS 
(máximo de 20 pontos; serão avaliados o máximo de 5 itens em cada critério) 

5-Artigos publicados em periódicos científicos 1,5 (por artigo) 

6-Artigos publicados em periódicos diversos  1,0 (por artigo) 

7-Comunicações em congressos científicos (máximo de 3) 1,0 (por 
comunicação) 

8-Resumos ou resumos expandidos publicados em anais de evento (máximo 
de 3) 

1,0 (por resumo) 

9-Trabalhos completos publicados em anis de evento (com mínimo de 3 
páginas; máximo de 3) 

1,0 (por trabalho) 

10-Palestras e conferências proferidas (máximo de 3) 1,0 (por atividade) 

11-Minicursos de reforço escolar ministrados (mínimo de 4 horas cada; máximo 
de 4) 

1,0 (por atividade) 

12-Organização de atividades artísticas, científicas, Feiras de Ciência, Feiras 
do Conhecimento ou atividades similares na escola, voltadas para a 
formação dos alunos (máximo de 3 eventos) 

 
2,5 (por organização) 

13-Livro didático publicado (máximo de 3 livros) 2,0 (autoria) 

14-Capítulos de livros publicados (máximo de 3 capítulos) 1,5 (por capítulo) 

  



c) FORMAÇÃO (máximo 30 pontos) 

15-Doutorado* 9,0 

16-Mestrado* 6,0 

17-Doutorado em andamento 7,0 

18-Mestrado em andamento 5,0 

19-Especialização (360 h; máximo de 3) 5,0 (por curso) 

20-Outros cursos na área (acima de 100 h e abaixo de 360 h, no máximo 3) 2,0 (por curso) 

21-Participação em congressos e eventos científicos (máximo 5) 1,0 (por evento) 

22-Participação em minicursos com carga horária mínima de 6 horas 
(máximo 5 minicursos) 

0,5 (por minicurso) 

23-Participação em cursos de formação continuada (máximo de 5 cursos) 0,5 (por curso) 

24-Participação em palestras e treinamentos organizados pela rede de ensino 
(exceto eventos já pontuados em outros itens - máximo de 5 eventos) 

0,5 (por evento) 

ATENÇÃO!!! A CÓPIA DOS COMPROVANTES DO CURRÍCULO DEVEM 
SER ENVIADAS NO EMAIL DA INSCRIÇÃO E ESTAR EM UM ÚNICO 
ARQUIVO DE PDF, SENDO NUMERADOS, SEGUINDO A SEQUÊNCIA E A 
NUMERAÇÃO DA TABELA ACIMA. QUANDO NÃO HOUVER DOCUMENTO 
PARA ALGUM ITEM, ESTE DEVE SER PULADO, SEGUINDO OS 
PRÓXIMOS A NUMERAÇÃO DA TABELA ACIMA.   

*Doutorado e 
Mestrado (concluídos 
ou em andamento) 
não serão 
computados de forma 
cumulativa. 

2) IDEB DA ESCOLA (máximo 20 pontos, recebendo a maior pontuação a escola que tiver 
o menor IDEB. A primeira classificada será pontuada com 20 pontos e será descontado 
1 ponto de cada uma das demais classificadas): 
1ª) Menor IDEB - 20 pontos 
2ª) 2º menor IDEB - 19 pontos 
3ª) 3º menor IDEB - 18 pontos 
4ª) 4º menor IDEB - 17 pontos 
      […] 

Obs: A partir da vigésima escola todas receberão 1 ponto. 

 

2ª ETAPA – VALOR ATÉ 40 PONTOS 

3. ENTREVISTA  

Obs: As entrevistas serão on line, no link http://meet.google.com/sws-qktq-hrt, gravadas e 

armazenadas, tendo acesso a elas apenas o professor coordenador da RP-Pedagogia. A lista dos 

candidatos que passarão para a 2ª ETAPA, a data e horário das entrevistas, estarão na página da 

Pedagogia da UFSJ a partir do período das inscrições. Os candidatos devem ficar atentos à página 

da Pedagogia para verificar as datas e horários das entrevistas. 

 

Em caso de empate na primeira etapa ou no resultado final serão observados os seguintes itens em 
ordem de importância: 
1- Maior pontuação no currículo 
2- Tempo de experiência do candidato como professor 
3- Maior pontuação no item relativo ao IDEB 

 
 
 

São João del Rei, 21 de setembro de 2022 
 
 

Prof. Heitor A. Gonçalves 

COORDENADOR DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE PEDAGOGIA 

http://meet.google.com/sws-qktq-hrt

