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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

CPD Nº 016/2021 

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em exercício da Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital do Concurso Público para provimento 
de cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior da UFSJ – CPD 016/2021, publicado no DOU de 
17/11/2021 - seção 3, págs. 114-122, no ANEXO III – CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA 
DIDÁTICA e no ANEXO IV - CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS substituir as 
tabelas publicadas por:  

ANEXO III 
CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 

 

Critérios Pontuação 

por critério 

Pontuação 

obtida 

Domínio do conteúdo 

 
4,0  

Sequência e articulação das ideias (introdução, desenvolvimento e 

conclusão) ao expor o conteúdo. 
3,0  

Criatividade, assertividade, postura e capacidade de comunicação. 2,0  

Adequação do conteúdo para alunos de graduação. 0,5  

Adequação ao tempo definido no edital (O candidato que não cumprir 

o tempo mínimo de 40 min. e o máximo de 50 min. automaticamente 

perderá os Pontos referentes a esse item). 

0,5  

TOTAL 10  

 
ANEXO IV 

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 

I - ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU TÉCNICAS                                             (MÁXIMO DE 50 PONTOS) 

I.A – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA** 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência p/ publicação 12,00     
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com Qualis A1 

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis A2 

p/ publicação 10,00     

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis B1 

p/ publicação 9,00     

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis B2 

p/ publicação 8,00     

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis B3 

p/ publicação 6,50     

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis B4 

p/ publicação 5,00     

Trabalho completo publicado em periódico ou conferência 
com Qualis B5 

p/ publicação 3,00     

Resumo em periódico internacional indexado com Qualis p/ publicação 2,50     

Resumo em periódico nacional indexado com Qualis p/ publicação 1,25     

Resumo em anais de evento internacional  com Qualis p/ publicação 1,00     

Resumo em anais de evento nacional  com Qualis   0,50     

Trabalho completo ou resumo em periódico não indexado 
ou em anais de evento sem qualis 

p/ publicação 0,25 
Máx. 
1,00 

    

Livro publicado por editora com conselho editorial p/ publicação 8,00     

Capítulo de livro publicado por editora com conselho 
editorial 

p/ publicação 5,00     

Organização de obra publicada p/ publicação 3,00     

Tradução publicada de livro p/ tradução 10,00     

Tradução publicada de capítulos de livros ou artigos p/ tradução 5,00     

Texto em jornal ou revista (magazine) p/ publicação 
(máximo de 
uma por ano) 

0,20 
Máx. 
2,00 

    

          

I.B – PRODUÇÃO TÉCNICA                                                                                  (máximo de 10,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Software com registro p/ produção 4,00     

Produto tecnológico com registro p/ produção 4,00     

Consultoria concluída p/ consultoria 1,00     

Assessoria concluída p/ assessoria 1,00     

Emissão de parecer técnico p/ parecer 0,50     

Desenvolvimento de material didático ou instrucional com 
registro 

p/ produção 3,00     

Apresentação de trabalho na forma de painel ou 
comunicação (não cumulativa com publicação do mesmo 
trabalho) 

p/ 
apresentação 
(máximo de 
dois pontos 
por ano) 

0,50     
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Conferência ou Palestra p/ 
apresentação 
(máximo de 
dois pontos 
por ano) 

1,00     

Patentes de: software, produto tecnológico, processo ou 
técnica 

p/ patente 6,00     

     

I.C – PESQUISA                                                                                                      (máximo de 10,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Coordenação de projeto de pesquisa  p/ 
coordenação 
de pesquisa p/ 
ano 

1,00 
Max. 
3,00 
por 
ano  

    

Participação em projeto de pesquisa p/ participação 
em pesquisa 
p/ ano 

0,50 
Max. 
2,0 por 
ano 

    

Atuação como bolsista de iniciação científica ou 
tecnológica durante a graduação 

p/ ano 1,00     

     

I.D – EXTENSÃO                                                                                                     (máximo de 10,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Execução de atividades permanentes de extensão p/ semestre 
letivo de 
participação 

1,00 
Max. 
3,00 
por 
ano  

    

Execução de projetos de extensão p/ semestre 
letivo de 
participação 

1,00 
Max. 
3,00 
por 
ano  

    

Coordenação de projetos de extensão p/ semestre 
letivo de 
coordenação 

1,00 
Max. 
3,00 
por 
ano  

    

Coordenação de atividades permanentes de extensão p/ semestre 
letivo de 
coordenação 

1,00 
Max. 
3,00 
por 
ano  
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Coordenação de evento de extensão p/ evento 0,50     

Atuação como bolsista de extensão durante a graduação p/ ano 1,00     

     

II - ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS                                               (MÁXIMO DE 40 PONTOS) 
 
 

     

II.A – ENSINO                                                                                                        (máximo de 20,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Em programa de pós-graduação stricto sensu   p/ cada 15 
horas de aula 

0,60     

Em curso de graduação por semestre 
letivo 

2.00     

Em curso de especialização ou aperfeiçoamento p/ cada 15 
horas de aula 
max de 
30h/ano 

0,10     

Em curso de atualização p/ cada 15 
horas de aula 
max de 
30h/ano 

0,10     

Em curso de extensão universitária p/ cada 15 
horas de aula 
max de 
30h/ano 

0,05     

Em curso de curta duração em eventos técnico-científicos p/ cada 8 
horas de aula   
max de 
16h/ano 

0,05     

Na Educação Básica p/ ano letivo 0,50     

Monitoria durante a graduação p/ ano 0,50     

     

II.B – ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS       

a) Tese de doutorado p/ orientando 6,00     

b) Dissertação de mestrado p/ orientando 2,00     

c) Monografia de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização 

p/ orientando 0,30     

d) Trabalho de conclusão de curso de graduação (excluída a 
orientação geral do professor responsável pela disciplina 
de trabalho de conclusão de curso) 

p/ orientando 0,10     

e) Iniciação Científica p/ aluno p/ano 
letivo 

0,50     
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f) Monitoria p/ aluno p/ano 
letivo 

0,20     

g) Extensão p/ aluno p/ano 
letivo 

0,20     

h) Estágio não curricular p/ aluno p/ano 
letivo 

0,10     

i) Orientação acadêmica p/ grupo de 10 
alunos p/ ano 
letivo 

0,20     

ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO       

a) Tese de doutorado p/ orientando 2,00     

b) Dissertação de mestrado p/ orientando 1,00     

c) Monografia de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização 

p/ orientando 0,20     

d) Trabalho de conclusão de curso de graduação (excluída a 
orientação geral do professor responsável pela disciplina 
de trabalho de conclusão de curso) 

p/ orientando 0,20     

     

II.C – APROVAÇÃO EM CONCURSOS 

Aprovação em concurso público para o ensino básico ou 
superior 

p/ aprovação 2,00 
Máx. 
4,00 

    

Aprovação em seleção pública para o ensino superior p/ aprovação 1,00 
Máx. 
2,00 

    

     

III - ATIVIDADES PROFISSIONAIS                                                             (MÁXIMO DE 40 PONTOS) 
 
 
 

     

III.A – EXERCÍCIO PROFISSIONAL                                                                       (máximo de 15,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Exercício técnico-profissional, como graduado ou pós-
graduado, exceto residência em saúde ou magistério 
superior, em função diretamente relacionada com a área 
do concurso 

p/ ano de 
exercício 

5,00 
Máx. 
15,0 

    

Exercício técnico-profissional, como graduado ou pós-
graduado, exceto residência em saúde ou magistério 
superior, em função diretamente relacionada com área 
conexa à área do concurso 

p/ ano de 
exercício 

2,00 
Máx. 
6,00 

    

Exercício técnico-profissional, como não graduado, exceto 
docência, em função diretamente relacionada com a área 
do concurso 

p/ ano de 
exercício 

0,50 
Máx. 
4,00 
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Aprovação em concurso público na área profissional p/ aprovação 2,00 
Máx. 
6,00 

    

Participação em entidades de classe (Sindicatos, 
Associações ou Conselhos)  

 p/ ano 0,50 
Máx.  
3,00 

    

     

III.B – CAPACITAÇÃO                                                                                            (máximo de 15,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Pós-Doutoramento p/ estágio 4,00 
Máx. 
12,00 

    

Semestre Sabático p/ período  4     

Estágio de cooperação técnica ou científica em outra 
instituição de ensino ou pesquisa 

p/ mês de 
permanência 

0,50 
Máx. 
8,00 

    

Participação em eventos de caráter nacional ou 
internacional 

p/ evento 0,20 
Máx. 
2,50 

    

Participação em eventos de caráter local/regional p/ evento 0,10 
Máx. 
2,50 

    

Participação em curso de curta duração ou de extensão 
universitária 

p/ curso de, no 
mínimo, 40 
horas 

0,15 
Máx. 
2,50 

    

     

III.C - ADMINISTRAÇÃO E LIDERANÇA ACADÊMICA                                     (máximo de 10,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

Cargo de Reitor p/ ano letivo 3,00     

Cargo de Vice-Reitor p/ ano letivo 2,00     

Cargo de Pró-Reitor p/ ano letivo 2,00     

Cargo de Diretor de Unidade p/ ano letivo 2,00     

Cargo de Direção na Administração Superior p/ ano letivo 1,50     

Cargo de Vice-Diretor de  Unidade p/ ano letivo 1,00     

Cargo de Coordenador de Colegiado p/ ano letivo 1,00     

Cargo de Vice-Coordenador de Colegiado p/ ano letivo 1,00     

Cargo de Coordenador de Área ou equivalente p/ ano letivo 1,00     

Cargo de Chefia da Administração Superior p/ ano letivo 0,50     

Outras coordenações da área acadêmica P/ ano letivo 0,50     

Coordenação de núcleo de pesquisa e/ou extensão p/ ano letivo 0,50     

Coordenação de laboratório p/ ano letivo 0,50     

Representação de classe nos Conselhos Superiores  p/ ano letivo 0,50     

Representação em Colegiado de Curso p/ ano letivo 0,50     
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Coordenação de eventos técnico-científicos de caráter 
nacional/internacional 

p/ evento 1,00     

Coordenação de eventos técnico-científicos de caráter 
local/regional (mesas técnicas, seminários, congressos e 
similares) 

p/ evento 0,50     

     

III.D - PARTICIPAÇÃO EM BANCAS E COMISSÕES JULGADORAS                 (máximo de 10,0 pontos) 

ATIVIDADE Caracterização Pontos Qtd. Total 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

a) Defesa de tese de doutorado p/ banca 1,00     

b) Defesa de dissertação de mestrado p/ banca 0,50     

c) Exame de qualificação de mestrado ou  doutorado p/ banca 0,25     

d) Defesa de monografia de especialização ou 
aperfeiçoamento 

p/ banca 0,15     

e) Defesa de trabalho de conclusão de curso de graduação p/ banca 0,10     

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS BANCAS E COMISSÕES JULGADORAS              (máximo de 5,0 pontos) 

a) Concurso público para professor do magistério superior p/ banca 1,00     

b) Livre docência p/ banca 1,00     

c) Seleção pública para professor do magistério superior  p/ banca 1,00     

d) Avaliação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu p/ banca 2,00     

e) Avaliação de cursos de graduação p/ comissão 1,50     

f) Promoção na carreira do magistério superior (Assistente 
/ Adjunto/ Titular) 

p/ banca 0,50     

g) Promoção na carreira do magistério superior – Professor 
Pleno  

p/ banca 1,00     

h) Comitê avaliador de programa institucional de 
monitoria, iniciação científica ou extensão 

p/ comissão 0,50     

i) Comissão de seleção de Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

p/ comissão 0,50     

j) Comissão de arbitragem de trabalhos científicos em 
eventos  

p/ comissão Até 
1,00 

    

k) Conselho editorial de periódico indexado e arbitrado  p/ ano de 
participação 

Até 
2,00 

    

l) Comissão avaliadora de incentivo funcional por produção 
científica, técnica ou artística 

p/ comissão 0,50     

m) Avaliação para credenciamento ou recredenciamento 
de instituição de ensino superior  

p/ comissão  3,00     

     

Total Geral 0.00 

NPTI = ((NC/MNC)*10), Onde: NC: soma das notas parciais obtidas pelo candidato segundo a tabela do 
Anexo IV (varia de 0 a 130) MNC: a maior nota obtida entre os candidatos (varia de 0 a 130). O valor da 
NPTI ficará entre 0 e 10. 
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São João del-Rei, 19 de novembro de 2021 

 
 

KARLA CRISTIANE MAIA SILVA 
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em Exercício 


