


Candidato:

Item de Avaliação

Por Item Qtd Máx. Quantidade Obtida Pontuação Obtida Pontuação Máxima Pontuação Obtida

GRUPO 1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA - Pontuação de 0 - 2

Pós doutorado 0,2 1 0

Doutorado concluído 1 1 0

Mestrado Profissional Concluído 0,1 1 0

Mestrado Concluído 0,2 1 0

Certificado de pós-graduação Latu Senso –  (carga horária mínima de 360h) 0,15 1 0

Certificado de pós-graduação residência  0,15 1 0

Participação como moderador ou debatedor em congresso, seminário, conferência, palestra, simpósio, ou equivalentes 0,01 5 0

Participação como membro da comissão organizadora de congresso, seminário, conferência, palestra, simpósio, ou equivalentes
0,01 5 0

Participação em cursos de atualização, com duração igual ou superior a 40 horas, na área/subárea de conhecimento do concurso
0,01 5 0

Título de especialista em fisioterapia reconhecido pelo COFFITO 0,05 1 0

GRUPO 2 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA - Pontuação de 0 - 2

Trabalhos completos em anais de eventos 0,01 3 0

Resumos expandidos em anais de eventos 0,01 2 0

Resumos simples em anais de eventos 0,01 2 0

Participação em corpo editorial de livros e periódicos indexados 0,01 1 0

Revisor de periódico indexado 0,01 1 0

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em periódico com classificação Qualis A1 ou A2 na área 21 ou artigos com fator 

de impacto maior ou igual a 2 quando não classificados na área 21 0,3 3 0

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em periódico com classificação Qualis B1 ou B2 na área 21 ou artigos com fator 

de impacto maior ou igual a 1 e menor que 2 quando não classificados na área 21 0,2 3 0

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em periódico com classificação Qualis B3 ou B4 ou B5 na área  21 ou artigos 

com fator de impacto menor que 1 quando não classificados na área 21. 0,1 3 0

Coordenador de projeto de pesquisa (comprovar com aprovação do CEP ou cadastro do órgão de pesquisa da instituição) - Em caso de 

colaboração considera-se metade da pontuação 0,02 1 0

Software com registro junto ao INPI (comprovado pela emissão da carta de registro pelo referido órgão por publicação equivalente na 

Revista da Propriedade Industrial - RPI), por software 0,01 1 0

Invenção (produto ou processo) com patente depositada junto ao INPI, e ainda em fase de análise (comprovado pela apresentação de 

protocolo de depósito ou por publicação equivalente na Revista da Propriedade Industrial - RPI), por produto ou processo
0,01 1 0

Invenção (produto ou processo) com patente concedida pelo INPI (comprovado pela apresentação carta patente emitida pelo referido 

órgão ou por publicação equivalente na Revista da Propriedade Industrial-RPI), por produto ou processo 0,01 1 0

Livro publicado* 0,03 1 0

Organização de obra publicada* 0,01 1 0

Capítulo de livro publicado* 0,01 2 0

(*) Livros ou Capítulos de Livros (comprovado com cópia da capa, contracapa e sumário). Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN (ou ISSN para obras seriadas), tenha mais 

de 50 páginas (cf. ABNT) e seja publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. Produtos com menos de 50 páginas são tecnicamente 

classificados como folhetos e não serão avaliados como livros. Para ser pontuada, a obra deverá ser classificada como livro didático ou de referência para a área/subárea do concurso.
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2 0



GRUPO 3 - ATIVIDADE PROFISSIONAL Pontuação de 0 - 1

Docência na área/subárea de conhecimento do concurso (exceto supervisão de estágio), na graduação e na pós stricto sensu  /semestre
0,05 5 0

Docência fora da área/subárea do concurso (exceto supervisão de estágio), na graduação e na pós stricto sensu /semestre 0,01 1 0

Supervisor de estágio em Fisioterapia na graduação, na área/subárea de conhecimento do concurso /semestre 0,05 5 0

Supervisor de estágio em Fisioterapia na graduação, fora da área/subárea de conhecimento do concurso /semestre 0,01 1 0

Coordenador de projeto de extensão / Treinamento Profissional / monitoria e outros em área/subárea do concurso - Em caso de 

colaboração considera-se metade da pontuação 0,01 3 0

Coordenador de projeto de extensão / Treinamento Profissional/ monitoria e outros fora da área/subárea do concurso - Em caso de 

colaboração considera-se metade da pontuação 0,005 3 0

Participação tutorial ou preceptoria no PET / residência ou outro na área/subárea do concurso - Em caso de atuação fora da 

área/subárea do concurso considera-se metade da pontuação 0,01 1 0

Membro efetivo de banca de teses e dissertações (exceto orientador) 0,01 2 0

Membro efetivo de banca de monografia de especialização e TCC (exceto orientador) 0,01 2 0

Membro efetivo de banca para seleção ou concurso de docentes ou fisioterapeutas 0,01 2 0

Orientações de Trabalho de final de curso de graduação ou equivalente* 0,005 2 0

Orientação de Iniciação Científica* 0,02 2 0

Orientação de Especialização / Monografia da residência* 0,015 2 0

Orientação Mestrado* 0,04 2 0

Orientação Doutorado* 0,1 2 0

Atividade profissional como Fisioterapeuta /ano. Comprovada em carteira de trabalho ou alvará municipal para atividade de fisioterapeuta
0,005 1 0

Diretora da Faculdade de Fisioterapia

Critérios para avaliação de prova de títulos para provimento do cargo de docente, nível auxiliar/assistente/adjunto, da Faculdade de Fisioterapia. Os casos / documentos omissos poderão ser analisados pela banca de cada concurso e considerados em algum 

item, de acordo com sua similaridade, desde que em acordo com a Portaria 1329/2015 PRORH/UFJF. Aprovado pelo Conselho de Unidade da Faculdade de Fisioterapia em 22/02/2016. 

1 0

*(Comprovado por cópia da defesa da ata do orientado - em caso de co-orientação computar metade do ponto)


