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Critérios para Avaliação dos Candidatos à Vaga de Professor Visitante 

 

Análise do Curriculum Vitae Pontuação  
Valor total máximo 

do item 

1. Titulação  
Pontuação por grau, sem 

distinção de área  
20 

Pós-doutorado 10  

Prêmios na área de divulgação científica 05  

Cursos e aperfeiçoamentos específicos em 

Divulgação Científica 
05  

2. Publicações  

Pontuação por trabalho 

inserido no currículo, até o 

limite do item 

30 

Livro  5   

Capítulo de livro / publicação em anais  3  

Artigo em revista com foco em divulgação 

científica indexada nas bases ISI web of science ou 

SCOPUS 

10  

Artigo em revista com foco em divulgação 

científica indexada QUALIS A1, A2   
8  

Artigo em outras revistas com foco em divulgação 

científica, desde que indexadas (Qualis B1 e 

inferiores) 

4  

Demais artigos em todas as áreas em revista 

indexada 
2  

3. Experiência docente 
Pontuação por semestre 30 

Exercício de magistério em curso de graduação  5   

Exercício de magistério em curso de pós graduação 

(lato sensu) 
8   

Exercício de magistério em curso de pós graduação 

(stricto sensu) 
10   

4. Atuação na pesquisa e extensão  20 

Participação em projeto  ou programa de pesquisa 

ou extensão, com foco em divulgação científica 
2  

Coordenação de projeto ou programa de pesquisa 

ou extensão, com foco em divulgação científica 
5  

Participação em projeto ou programa de pesquisa 

ou extensão, com foco específico em engajamento, 

participação, apropriação de C&T ou citizen 

Science 

4  

Coordenação de projeto ou programa de pesquisa 

ou extensão, com foco específico em engajamento, 

participação, apropriação de C&T ou Citizen 

Science 

8  
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- Avaliação do Plano de Trabalho 

  

Avaliação do Plano de Trabalho 

 

  

Pontuação 

Coerência com os objetivos em divulgação científica 20 

Originalidade\abordagens inovadoras em divulgação científica 40 

Aspectos de engajamento do público, participação, apropriação social no plano proposto 40 

 

- Entrevista – 100 pontos 

Critérios da avaliação de entrevista: capacidade de articulação e apresentação de idéias, disponibilidade 

para atuar em projetos de pesquisa e extensão, arguição do plano de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 


