
BAREMA/2020 

Concurso para professor substituto do setor de EF do Coltec/UFMG 

Prova: Avaliação do Currículo 

QUESITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Formação e Títulos acadêmicos 25 

Experiência docente 50 

Produção científica, técnica, artística e cultural na área 20 

Administração acadêmica/ experiência profissional 

não docente 

5 

 

 

Tabela de Pontuação da Prova de Títulos 

 

QUESITOS / CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

PONTUAÇÃO 

Quesito: FORMAÇÃO E TÍTULOS ACADÊMICOS 

 

 

1. Licenciatura Plena em Educação Física 10 

2. Especialização em Educação ou Educação Física Escolar 5 

3. Especialização em Lazer 3 

4.Especialização em Treinamento Esportivo e/ou outras áreas 1 

5. Mestrado em Educação ou Educação Física Escolar 8 

6. Mestrado em Lazer 4 

7. Mestrado em Treinamento Esportivo ou outras áreas 2 

8. Doutorado em Educação ou Educação Física Escolar 10 

9. Doutorado em Lazer 6 

10. Doutorado em Treinamento Esportivo ou outras áreas 3 

Pontuação Limite 

 

25 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

 

Ensino Infantil (0,5 ponto por semestre) máx. 10 

Ensino Fundamental (1,0 pontos por semestre) máx. 15 

Ensino Médio Regular ou Técnico e Ensino de Jovens e Adultos (2,0 ponto 
por semestre) 

máx. 20 

Ensino Superior (0,2 ponto por semestre) máx. 2 

Cursos de Educação em Serviço (formação docente) com carga horária 
mínima de 40h/a (0,8 ponto/curso) 

máx. 4 

Orientação de monitorias e estágios (0,8 ponto/curso) máx. 4 

Disciplinas em cursos de Pós-Graduação, com carga horária mínima de 
40h/a (0,8 ponto/curso) 

máx. 4 

Pontuação Limite 

 

50 

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA 

 

Coordenação de Projetos de Pesquisa (1ponto por pesquisa de no mínimo 
1 ano) 

máx. 2 



Participação em Projetos de Pesquisa (0,5 ponto por pesquisa de no 
mínimo 1 ano) 

máx. 1 

Orientações de Pesquisa em cursos de Mestrado e Doutorado (1 ponto por 
orientando com pesquisa concluída) 

máx. 2 

Participação em Bancas de Mestrado e Doutorado (qualificação e defesa) 
(0,5 ponto por participação) 

máx. 1 

Vinculação a grupos de pesquisa no CNPq (0,5 ponto por grupo ativo) máx. 0,5 

Orientações de Pesquisa graduação e especialização (0,5 ponto por 
orientando com pesquisa concluída) 

máx. 2 

Bolsas de Pesquisa (0,5 ponto por bolsa) máx. 1 

Livros (2 pontos por livro publicado com ISBN) máx. 4 

Capítulo de Livro (1 ponto por capítulo de livro publicado com ISBN) máx. 2 

Organização de Livro (1 ponto por organização de livro publicado com 
ISBN) 

máx. 3 

Artigo em periódico indexado (1 ponto por artigo publicado em periódico 
com ISSN) 

máx. 2 

Artigo em periódico não indexado (0,5 ponto por artigo publicado com 
DOI) 

máx. 2 

Trabalhos completos publicados em anais (0,5 ponto por trabalho) máx. 2,5 

Participação em eventos (palestrante, mediador de mesa) (0,25 por 
participação ) 

máx. 1 

Materiais didáticos (livros, softwares e vídeos) (1 ponto por material) máx. 2 

Assessorias e Consultorias Educacionais (1 ponto por experiência de no 
mínimo 6 meses) 

máx. 2 

Parecer técnico (PNLD e leitura crítica de materiais didáticos diversos) (1 
ponto por parecer) 

máx. 1 

Parecer científico e editorial (0,5 ponto cada) máx. 0,5 

Elaboração de itens e provas para concursos públicos (0,5 ponto por 
concurso) 

máx. 0,5 

Participação em bancas de seleção de concursos (0,5 ponto por concurso) máx. 1 

Pontuação Limite 

 

20 

Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
NÃO DOCENTE 

 

Cargos de direção (3,5 pontos por cargo de, no mínimo, 1 ano) máx. 3,5 

Cargos de Coordenação Pedagógica (área, série e ciclo) (2 pontos por 
cargo, mínimo 1 ano) 

máx. 4 

Participação em Comissões e Órgãos colegiados (1 ponto por participação, 
mínimo 6 meses) 

máx. 2 

Aprovação em Concursos Públicos (1 ponto por aprovação) máx. 2 

Experiências em instituições não educacionais (0,5 ponto por ano de 
trabalho) 

máx. 1 

Pontuação Limite 

 

5 

TO TAL 

 

100 

 


