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BAREMA A SER UTILIZADO 

PROVA  DE  TÍTULOS 

Quesito: TÍTULOS  ACADÊMICOS Pontuação 

-Especialização em áreas afins    8 
-Mestrado em  ENDODONTIA    5 
-Mestrado em áreas afins    2 
-Doutorado em Endodontia    10 

-Doutorado em áreas  afins    6 
Pontuação limite do quesito   25 
Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE  
Exercício de docência em curso de graduação (mínimo de 15 hs) – por semestre    2 
Exercício de docência em curso de especialização (mínimo de 15 hs) – por semestre    4 
Exercício de docência em curso de mestrado (mínimo de 15 hs) – por semestre    5 
Exercício de docência em curso de doutorado (mínimo de 15 hs) – por semestre    6 
Membro titular de banca de monografia de curso de graduação (TCC) – por banca   0,5 
Membro titular de banca de monografia de curso de especialização (TCC) – por banca    1 
Membro titular de banca de dissertação de mestrado ou qualificação de doutorado    2 
Membro titular de banca de tese de doutorado – por banca    3 
Membro titular de banca de concurso docente – por banca    2 
Membro titular de banca de seleção de pós  graduação – por banca    1 
Orientação de aluno de graduação:  TCC ou Monitoria ou Projeto de Extensão – por aluno    1 
Orientação de aluno bolsista de graduação ou Iniciação Científica – por aluno    1 
Orientação de TCC concluída de aluno de especialização – por aluno    1 
Orientação de TCC concluída de aluno de mestrado – por aluno    2 
Coorientação de TCC concluída de aluno de mestrado – por aluno    1 
Orientação de TCC concluída de aluno de doutorado – por aluno    3 
Coorientação de TCC concluída de aluno de doutorado – por aluno    1,5 
Palestra ou conferência ou seminário ou mesa redonda em evento científico – por atividade    0,5 
Pontuação limite do quesito   35 

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREA  
Artigo completo publicado – Qualis da área de Odontologia A1 – por artigo    3 
Artigo completo publicado – Qualis da área de Odontologia A2 – por artigo    1,5 
Artigo completo publicado – Qualis da área de Odontologia B1 ou B2 – por artigo (últimos 5 anos)    1 
Artigo completo publicado – Qualis da área de Odontologia B3 – por artigo (últimos 5 anos)    O,5 
Artigo completo publicado – Qualis da área de Odontologia B4 ou B5 – por artigo (últimos 5 anos)    0,1 
Autoria de livro nacional com ISBN – por livro    2 
Autoria de capítulo de livro nacional com ISBN – por livro    0,2 
Apresentação de trabalho científico em evento internacional – por trabalho    0,3 
Apresentação de trabalho científico em evento nacional – por trabalho    0,2 
Apresentação de trabalho científico em evento local – por trabalho    0,1 



Resumo publicado em anais ou periódico internacional – por resumo    0,2 
Resumo publicado em anais ou periódico nacional – por resumo    0,1 
Resumo publicado em anais ou periódico local – por resumo  
Desenvolvimento de cartilha ou  apostila didática    0,5 
Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento – por projeto    1 
Participação em projeto de pesquisa com financiamento – por projeto    0,3 
Parecerista ad hoc de periódico ou agência de fomento – por periódico ou agência    0,1 
Pontuação limite do quesito   20 

Quesito: ADMINISTRAÇÃO  ACADÊMICA/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE  
Coordenação de disciplina de curso de graduação – por semestre    3 
Coordenação de disciplina de curso de especialização – por semestre    3 
Coordenação de disciplina de mestrado ou doutorado – por semestre    4 
Organização/comissão organizadora de evento científico de caráter internacional – por evento    2 
Organização/comissão organizadora de evento científico de caráter nacional – por evento    1  
Organização/comissão organizadora de evento científico de caráter local – por evento    0,5 
Experiência profissional não docente na área – por ano    2 
Pontuação limite do quesito   20 

  

  

  

  

  

  

  

 


