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PLANILHA PARA A ANÁLISE DE TÍTULOS 

 

Nome do Candidato: __________________________________________  Data: ________________ 

Professor orientador : _______________________________________________________________ 

Ano de Ingresso no PPG: _____________  Candidato para a bolsa de: (  ) Doutorado (  ) Mestrado 

 

GRUPO I – TITULAÇÃO 

1. Títulos Pontos Nº de ocorrências 
do item 

Total do 
item 

1.1. Especialização (360h) em qualquer área do 
conhecimento (1,0 pontos por especialização concluída) 

Até 2,0   

 

GRUPO II – ATIVIDADES DE ENSINO (entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020) 

2. Atividades de Ensino Pontos Nº de ocorrências 
do item 

Total do 
item 

2.1. Exercício de magistério – professores que atuam e/ou 
atuaram na Educação Básica e/ou Superior, exceto trabalhos 
voluntários (0,3 pontos por semestre) 

Até 3,0   

 
 

GRUPO III – ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO (entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020) 

3. Atividades de Representação Pontos 
Nº de ocorrências 

do item 
Total do 

item 

3.1. Representação/participação em colegiados e/ou 
conselhos e/ou comissões e/ou diretórios acadêmicos (0,1 
pontos por semestre) 

Até 1,0   

 

GRUPO IV – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS (entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020) 

4. Participação em Projetos Pontos Nº de ocorrências 
do item 

Total do 
item 

4.1. Coordenador ou responsável por projetos de ensino, 
pesquisa e extensão (0,3 pontos por semestre) 

Até 3,0   

4.2. Bolsista, participante e/ou voluntário de Até 2,0   



Programas/Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (0,2 
pontos por semestre) 
4.3. Monitor e/ou tutor, seja bolsista e/ou voluntário (0,1 
pontos por semestre) 

Até 1,0   

GRUPO IV – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS (entre janeiro de 2014 e janeiro de 2019) (continuação) 

4. Participação em Projetos Pontos Nº de ocorrências 
do item 

Total do 
item 

4.4. Atividade de orientação e/ou co-orientação de Iniciação 
Científica (0,5 pontos por semestre) 

Até 1,0   

 

GRUPO V – PRODUÇÃO ACADÊMICA (entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020) 

5. Produção Acadêmica Pontos Nº de ocorrências 
do item 

Total do 
item 

5.1. Artigo em periódico Qualis A, na área de Ensino (2,0 
pontos por artigo) 

Sem 
limite 

  

5.2. Artigo em periódico Qualis A em outras áreas (1,0 
pontos por artigo) 

Até 5,0   

5.3. Artigo em periódico Qualis B1e B2 na Área de Ensino 
(1,0 pontos por artigo) 

Sem 
limite 

  

5.4. Artigo em periódico Qualis B1 e B2 em outras áreas (0,5 
pontos por artigo) 

Até 2,5   

5.5. Livro publicado, impresso ou digital, na área de Ensino, 
com ISBN e comissão editorial (2,0 pontos por livro) 

Sem 
limite 

  

5.6. Capítulo de livro publicado, impresso ou digital, na área 
de Ensino, com ISBN e comissão editorial (1,0 pontos por 
capítulo) 

Sem 
limite 

  

5.7. Trabalho completo (no mínimo com 6 páginas) em anais 
de eventos na área de Ensino (1,0 pontos por trabalho) 

Até 5,0   

5.8. Trabalho completo (no mínimo com 6 páginas) em anais 
de eventos em outras áreas (0,5 pontos por trabalho) 

Até 2,5   

5.9. Trabalhos na forma de resumo e/ou resumo expandido 
na área de Ensino (0,4 pontos por trabalho) 

Até 2,0   

5.10. Ministrar minicursos e/ou oficinas na área de Ensino, 
com carga horária mínima de 4h (0,5 pontos por item) 

Até 2,5   

5.11. Ministrar palestras com temas relacionados ao ensino 
(0,4 pontos por item) 

Até 2,0   

5.12. Participação como membro de bancas de TCC e/ou 
Mestrado (0,4 pontos por item) 

Até 2,0   

 

 Total de Itens 
Total de 
Pontos 

Pontuação 
(preencha nesta linha o total de itens e de pontos somados em toda a planilha, 
conforme apresentação da documentação comprobatória) 

  

 

Assinatura do candidato __________________________________ 

(rubrique a 1ª página e entregue-as grampeadas) 


