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PROCESSO SELETIVO 2018 
TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS 

Nível de DOUTORADO 
 

 OBSERVAÇÕES: 

 No caso do candidato que não seja portador de diploma de graduação ou de mestrado em História ou em áreas afins, cuja inscrição 
tenha sido aceita, tudo o que porventura for realizado pelo mesmo na área do seu respectivo curso de graduação ou de mestrado (em 
todos os cinco quesitos abaixo), será pontuado, para todos os efeitos, como se fosse realizado em “áreas afins”. 

 Caso seja identificado na documentação apresentada algum item que não se enquadre exatamente na Tabela abaixo, a Comissão de 
Seleção poderá pontuá-lo por aproximação e analogia. 

 

1) FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPLEMENTAR 
NATUREZA PONTUAÇÃO 

Curso de Especializaçãolato sensu concluído na Área de História 50pts 

Curso de Especializaçãolato sensu concluído em Áreas afins 35pts 

Máximo de 50 (cinquenta) pontos  

Cursos Extra-Curriculares realizados na Área de História - 64 horas ou mais 12pts cada 

Cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - 64 horas ou mais 9pts cada 

Cursos Extra-Curriculares realizados na Área de História - entre 12 e 64 horas 8pts cada 

Cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - entre 12 e 64 horas 6pts cada 

Mini-cursos Extra-Curriculares realizados na Área de História - 12 horas ou menos 6pts cada 

Mini-cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - 12 horas ou menos 4pts cada 

Máximo de 20 (vinte) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima  

Estágio ou Monitoriarealizados na Área de História - mais de 64 horas - com ou sem bolsa 20 pts cada 

Estágio ou Monitoriarealizados em Áreas afins - mais de 64 horas - com ou sem bolsa 15 pts cada 

Máximo de 20 (vinte) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima  

Eventos Científicos na Área de História - participação como ouvinte - mais de 8 horas 2pts cada 

Eventos Científicos em Áreas afins - participação como ouvinte - mais de 8 horas 1pts cada 

Máximo de 10 (dez) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima  

 

2) DESEMPENHO ACADÊMICO (MESTRADO) 
NATUREZA PONTUAÇÃO 

Percentual de Notas Máximas(entre 9,0 e 10,0 ou equivalente) nas Disciplinas do Curso de Mestrado* (Nº Percentual) pts 

Tempo de conclusão do Curso de Mestrado (1ª matrícula – Defesa) menor que 30 meses (     ) 20pts 

Tempo de conclusão do Curso de Mestrado (1ª matrícula – Defesa) entre 30 e 36 meses (     ) 10pts 

Tempo de conclusão do Curso de Mestrado (1ª matrícula – Defesa) maior que 36 meses (     ) 0pts 

*Número de disciplinas com nota máxima (na média final de aprovação) dividido pelo número total de disciplinas do curso. 

 
 

3) ATIVIDADES DE PESQUISA 
NATUREZA PONTUAÇÃO 

Coordenador de Projeto de Pesquisa* na área de História - com bolsa/financiamento 100pts cada 

Coordenador de Projeto de Pesquisa* na área de História - sem bolsa/financiamento 50pts cada 

Coordenador de Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - com bolsa/financiamento 80pts cada 

Coordenador de Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - sem bolsa/financiamento 40pts cada 

Participante de Projeto de Pesquisa* na área de História - com bolsa/financiamento 50pts cada 

Participante de Projeto de Pesquisa* na área de História - sem bolsa/financiamento 25pts cada 

Participante de Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - com bolsa/financiamento 40pts cada 

Participante de Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - sem bolsa/financiamento 20pts cada 

Máximo de 100 (cem) pontos neste item 3  

* Apenas para Projetos de Pesquisa vinculados e/ou credenciados oficialmente a/em alguma instituição de pesquisa, de fomento ou de ensino 
superior. São considerados apenas as bolsas e financiamentos oferecidos por tais instituições. 
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4) PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA 
NATUREZA PONTUAÇÃO 

Livro publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo na área de História 60pts cada 

Livro publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo em Áreas afins 45pts cada 

Trabalho premiado em evento científico ou por agências de fomento ou por entidades/instituições acadêmico-científicas 45 pts cada 

Livro Paradidático publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - na área de História 20 pts cada 

Livro Paradidático publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - em Áreas afins 15pts cada 

Capítulo de Livro-Coletânea publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN- com conteúdo na área de História 20pts cada 

Capítulo de Livro-Coletânea publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo em Áreas afins 15pts cada 

Livro-Coletânea organizado (incluindo co-organização) com editora e ISBN - com conteúdo na área de História 20pts cada 

Livro-Coletânea organizado (incluindo co-organização) com editora e ISBN - com conteúdo em Áreas afins 15pts cada 

Artigo completo publicado (incluindo co-autoria) em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN 
- com conteúdo na área de História - versão impressa ou eletrônica 

20pts cada 

Artigo completo publicado (incluindo co-autoria) em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN 
- com conteúdo em Áreas afins - versão impressa ou eletrônica 

15pts cada 

Trabalho completo publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo na área de História 
- versão impressa, digital ou eletrônica– Máximo de 5 (cinco) trabalhos 

10 pts cada 

Trabalho completo publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo em Áreas afins 
- versão impressa, digital ou eletrônica– Máximo de 5 (cinco) trabalhos 

8pts cada 

Máximo de 100 (cem) pontos na soma de todos os itens acima  

Conferência ou palestra ministrada em evento acadêmico-científico na área de História 8pts cada 

Conferência ou palestra ministrada em evento acadêmico-científico em Áreas afins 6pts cada 

Editoria ou participação em conselho editorial de revista ou periódicos acadêmico-científicos na área de História 8pts cada 

Editoria ou participação em conselho editorial de revista ou periódicos acadêmico-científicos em Áreas afins 6pts cada 

Artigo de opinião ou de divulgação científica publicado em jornais ou revistas tipo magazines com conteúdo na área de 
História – incluindo textos didáticos para uso local 

4pts cada 

Artigo de opinião ou de divulgação científica publicado em jornais ou revistas tipo magazines com conteúdo em Áreas 
afins – incluindo textos didáticos para uso local 

 3pts cada 

Resenha publicada em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN, de obra com conteúdo na área de 
História - versão impressa ou eletrônica 

4pts cada 

Resenha publicada em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN, de obra com conteúdo em Áreas afins 
- versão impressa ou eletrônica 

3pts cada 

Resumo de trabalho publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo na área de História 
- versão impressa, digital ou eletrônica 

4pts cada 

Resumo de trabalho publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo em Áreas afins 
- versão impressa, digital ou eletrônica 

3pts cada 

Trabalho apresentado (comunicação oral) em evento acadêmico-científico - com conteúdo na área de História 4pts cada 

Trabalho apresentado (comunicação oral) em evento acadêmico-científico - com conteúdo em Áreas afins 3pts cada 

Máximo de 24 (vinte e quatro) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima  

 

5) ATIVIDADES DE DOCÊNCIA E SIMILARES 
NATUREZA PONTUAÇÃO 

Disciplina ministrada em curso de Graduação (semestral) ou módulo ministrado em curso de Especialização com 
conteúdo na área de História  

20pts por 
disciplina/módulo 

Disciplina ministrada em curso de Graduação (semestral) ou módulo ministrado em curso de Especialização com 
conteúdo em Áreas afins  

15pts por 
disciplina/módulo 

Cursos Extra-Curriculares ministrados na Área de História - 64 horas ou mais – Máximo de 2 (dois) 20pts cada 

Cursos Extra-Curriculares ministrados em Áreas afins - 64 horas ou mais – Máximo de 2 (dois) 15pts cada 

Cursos Extra-Curriculares ministrados na Área de História - entre 12 e 64 horas – Máximo de 2 (dois) 15pts cada 

Cursos Extra-Curriculares ministrados em Áreas afins - entre 12 e 64 horas – Máximo de 2 (dois) 10pts cada 

Mini-cursos Extra-Curriculares ministrados na Área de História - 12 horas ou menos – Máximo de 2 (dois) 10 pts cada 

Mini-cursos Extra-Curriculares ministrados em Áreas afins - 12 horas ou menos – Máximo de 2 (dois) 7pts cada 

Máximo de 80 (oitenta) pontos na soma de todos os itens acima  

Orientação de Trabalho Final/Monografia de curso de Graduação ou de Especialização concluído(a) e aprovado(a) - 
na área de História 

15pts cada 

Orientação de Trabalho Final/Monografia de curso de Graduação ou de Especialização concluído(a) e aprovado(a) - 
em Áreas afins 

10pts cada 

Orientação de Estágio ou Monitoria na Área de História - mais de 64 horas 10pts cada 

Orientação de Estágio ou Monitoria em Áreas afins - mais de 64 horas 7pts cada 

Participação em Banca de defesa de Trabalho Final de curso de Graduação ou de Especialização 
- na área de História– Máximo de 5 (cinco) bancas 

4pts cada 

Participação em Banca de defesa de Trabalho Final de curso de Graduação ou de Especialização 
- em Áreas afins– Máximo de 5 (cinco) bancas 

3pts cada 

Máximo de 45 (quarenta e cinco) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima  
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Pesos dos Quesitos 

1) formação acadêmica complementar: conclusão de cursos de especialização Lato Sensu em 

História ou em áreas afins, além de outros cursos, minicursos, monitorias ou estágios em História 

ou em áreas afins, sobretudo com bolsa (peso 1); 2) desempenho acadêmico: análise do histórico 

escolar e do tempo de conclusão do curso de Mestrado (peso 1); 3) atividades de pesquisa: 

existência de vínculo regular com projetos ou grupos de pesquisa, sobretudo com bolsa e 

financiamento (peso 2); 4) produção acadêmico-científica: publicações de trabalhos científicos e/ou 

apresentações de trabalhos em eventos acadêmico-científicos (peso 4); 5) Atividades de docência na 

Graduação e na Especialização Lato Sensu (incluindo cursos e minicursos extracurriculares), 

orientação e participação em bancas de trabalhos finais (peso 2).  
 
 

 
 

 


