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Planilha de Avaliação de Títulos  
Departamento de Genética e Biologia Molecular 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

Candidato: 

Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto 
(Área de conhecimento/ disciplina: Genética) 

Edital Nº 8  de 08 de março de 2018  
DOU - seção 3,  Nº 50, 14 de março de 2018 

 Pontuação Obtida:   

 Artigos científicos na área (Ciências Biológicas I - Qualis CAPES) 

  

  Peso Qtde Total 

A1 10 
  A2 9   

 B1 7   
 B2 5   
 B3 4   
 B4 3   
 B5 2   
 C 1   
     Pontuação total: 

 Congresso na área 

  

  Peso Qtde Total 

resumo em congresso local 0,1   
 resumo em congresso nacional 0,5   
 resumo em congresso internacional 1   
 resumo expandido em congresso local 0,2   
 resumo expandido em congresso nacional 1   
 resumo expandido em congresso internacional 2   
 premiações em congressos 3   
     Pontuação total: 

 Outras produções 

  

 

  Peso Qtde Total 

patente 10   
 produção de software educacional ou de pesquisa 2   
 produção de cursos on-line 2   
 produção de páginas educacionais 1   
 publicação de livro 10   
 publicação de capitulo de livro 7   
 organização de eventos acadêmicos (pesquisa, ensino ou extensão) 3   
 consultoria 1   
 conselho editorial de revistas e jornais  1   
 tradução de livro 5   
 tradução de capitulo de livro 2   
 tradução de artigos 0,5   
     Pontuação total: 
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Formação específica na área de interesse 

  

 

  Peso Qtde Total 

IC de 6  a 23 meses 1   
 IC de 2 a 4 anos 2   
 técnico de 6  a 23 meses 0,5   
 técnico de 2 a 4 anos 1   
 curso de especialização minimo de 180h 2   
 minimo de 6 meses em aperfeiçoamento/extensão/residência 2   
 monitoria 6  a 23 meses 1   
 monitoria de 2 a 4 anos 2   
 Mestrado  5   
 Doutorado  10   
 Pos-doc 5   
     Pontuação total: 

 Outros cursos/estágios ligados a área de interesse 

  

 

  Peso Qtde  Total 

curso/estágio até 20h 0,1   
 curso/estágio até 40h 0,2   
 curso/estágio maior que 40h 0,5   
 participação como ouvinte, em simpósios, eventos congressos, 

workshops internacionais 0,2   
 participação como ouvinte em simpósios, eventos, congressos, 

workshops nacionais 0,1   
 

    Pontuação total: 
 Participação em cursos/ disciplinas ministrados 

  

 

  Peso Qtde Total 

pós-graduação                                                            
(doutorado e mestrado strictu senso) / semestre 

5 
  

 graduação / semestre 3   
 especialização, residência, lato sensu / semestre 3   
 ensino médio / semestre 2   
 por hora em palestra /aula  0,1   
     Pontuação total: 
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Orientações 

  

 

  Peso Qtde Total 

doutorado 5   
 doutorado (co-orientação) 4   
 mestrado 4   
 mestrado (co-orientação) 3   
 monografia de especialização/residência/lato sensu 3   
 monografia de especialização/residência/lato sensu (co-

orientação) 
2 

  
 

trabalho final de graduação/ IC/ monitoria 
1 

  
 trabalho final de graduação/ IC/ monitoria           (co-orientação) 0,5   
 

pós-doc 
5 

  
 pós-doc (co-orientação) 4   
     Pontuação total: 

 Participação em bancas 

  

 

  Peso Qtde Total 

doutorado (titular) 2   
 

doutorado (suplente) 1    
mestrado (titular) 1    
mestrado (suplente) 0,5    
pré-projeto de mestrado-doutorado/seleção de pós-graduação 
(titular) 

0,5 
   

pré-projeto de mestrado-doutorado/seleção de pós-graduação 
(suplente) 

0,3 
   

graduação/técnico (titular) 0,3    

graduação/técnico (suplente) 0,1    
concurso publico (titular) 4   

 
concurso publico (suplente) 2   

 
    Pontuação total: 

 

    

    

  

Pontuação Final: 
 

    

    Professor ____________________________ (Presidente) 
  

 

   
 

    Professor _______________________________(Membro) 
  

 

   
 

    Professor ______________________________ (Membro) 
   

     


