
ÁREA DO CONCURSO: Teorias da Comunicação; metodologia de projetos de conclusão de curso 
TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS  

Itens Especificação Critérios de 
pontuação 

Total 
máximo de 
pontos  do 
sub-item 

Pontuação 
máxima 

atribuível 
ao item 

Títulos 
acadêmicos 

Doutorado 30,0  30,0 

Doutorado em curso 25,0 

 Mestrado 20,0   

Experiência 
docente 

Exercício de magistério em Graduação na área 
do concurso, incluindo estágio docente 

2,0 por semestre 20,0 30,0 

Exercício de magistério em Graduação fora da 
área do concurso, incluindo estágio docente 

1,0 por semestre 8,0 

Exercício de magistério em Especialização na 
área do concurso  

2,0 por semestre 10,0 

Exercício de magistério em Especialização fora 
da área do concurso  

1,0 por semestre 10,0 

Exercício de magistério em 
Mestrado/Doutorado  

3,0 por semestre 15,0 

Orientação monografia/trabalho conclusão de 
curso de graduação ou de especialização, na 
área da comunicação  

0,5  5,0 

Orientação monografia/trabalho conclusão de 
curso de graduação ou de especialização, em 
áreas afins 

0,3 5,0 

Orientação de Iniciação Científica 0,5 por ano 5,0 

Orientação de dissertação de mestrado 1,0 por ano 10,0 

Orientação de tese de doutorado 1,5 por ano 
 

10,0 

Produção 
científica, 
técnica e 
cultural na 
área do 
concurso. 

Livro (exceto edição do autor) até 8,0 30,0 40,0 
 
 
 
 
 
 

Organização de livro até 4,0 

Capítulo de livro até 4,0 

Artigo científico em periódico Ver tabela I 

Participação em eventos nacionais ou 
internacionais na área de comunicação com 
apresentação de trabalho 

0,5 20,0 

Participação em banca examinadora 
monografia/trabalho conclusão de curso 
graduação ou especialização, na área da 
comunicação e afins 

0,25   

Participação em banca examinadora de 
dissertação de mestrado 

0,5 

Participação em banca examinadora de tese de 
doutorado 

1,0 

Participação em banca examinadora de 
qualificação de dissertação de mestrado 

0,25 

Participação em banca examinadora de 
qualificação de tese  de doutorado 

0,5 

Participação em projeto de pesquisa  até 3 por projeto 

Coordenação de projeto de extensão até 4 por projeto 

Participação em projeto de extensão até 3 por projeto 

Coordenação de projeto laboratorial até 4 por projeto 

 
 



 
 

TABELA I – ARTIGOS 
 Qualis nota 

AI 8,0 

A2 6,0 

B1 4,0 

B2 3,0 

B3 2,0 

B4  0,5 


