
Tabela de Pontuação da Prova de Títulos 
 

Quesitos / Critérios de análise 
Pontuação  

(unidade) 

Pontuação 

(máxima) 

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS    

Especialização concluída 3 2 

Mestrado concluído 5 3 

Doutorado concluído 7 7 

Pontuação limite do quesito 15 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE   

Estágio doutoral sanduíche no exterior – por semestre 1 4 

Estágio doutoral sanduíche no Brasil – por semestre 0,5 2 

Estágio pós-doutoral com bolsa no exterior (concluído ou em 

andamento) – por semestre 
2 8 

Estágio pós-doutoral com bolsa no Brasil (concluído ou em andamento) 

– por semestre 
1 4 

Exercício da docência em curso de graduação (mínimo 15 h) – por 

semestre 
2 6 

Exercício de docência em curso de Especialização (mínimo 15 h) - por 

semestre  
2 6 

Exercício de docência em curso de Mestrado (mínimo 15 horas) - por 

semestre  
3 18 

Exercício de docência em curso de Doutorado (mínimo 15 h) - por 

semestre - por semestre  
4 24 

Membro titular de banca de Monografia de curso de Graduação (TCC) - 

por banca 
0,5 2,5 

Membro titular de banca de Monografia de curso Especialização - por 

banca 
0,5 2,5 

Membro suplente de banca de Monografia de curso Especialização - por 

banca 
0,1 0,5 

Membro titular de banca de Dissertação de Mestrado ou Qualificação 

Doutorado - por banca 
1 5 

Membro suplente de banca de Dissertação de Mestrado ou Qualificação 

Doutorado - por banca 
0,5 2,5 

Membro titular de banca de Tese de Doutorado - por banca 2 10 

Membro suplente de banca de Tese de Doutorado - por banca 1 5 

Membro titular de banca de Concurso Docente - por banca 2 10 

Membro suplente de banca de Concurso Docente - por banca 1 5 

Membro titular de banca de seleção de Pós-Graduação - por banca 1 5 

Membro suplente de banca de seleção de Pós-Graduação - por banca 0,5 2,5 

Orientação de aluno de graduação: TCC ou Monitoria ou Projeto de 

Extensão - por aluno 
1 5 

Orientação de aluno bolsista de graduação Iniciação Científica (IC) - por 

aluno 
1 7 

Orientação de aluno de Especialização - por aluno 1 5 

Orientação de aluno de Mestrado - por aluno 2 10 

Coorientação de aluno de Mestrado - por aluno 1 5 

Orientação de aluno de Doutorado - por aluno 3 15 

Coorientação de aluno de doutorado - por aluno 1,5 8 

Palestra ou conferência ou seminário ou mesa redonda ou aula em 

evento científico ou IES - por atividade 
0,5 3 

Pontuação limite do quesito 25 

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E 

CULTURAL NA ÁREA 

  

Artigo completo publicado - Qualis da área de Odontologia A1  3  

Artigo completo publicado - Qualis da área de Odontologia A2  1,5  

Artigo completo publicado - Qualis da área de Odontologia B1 ou B2  1  

Artigo completo publicado - Qualis da área de Odontologia B3 0,5  



Artigo completo publicado - Qualis da área de Odontologia B4 ou B5   0,2 1,0 

Artigo completo publicado em periódico não elencado na listagem 

Qualis da área de Odontologia 

Procurar 

equivalência 

com os 

critérios 

Qualis/ 

Odontologia 

 

Autoria de livro internacional com ISBN*  5 15 

Autoria de livro nacional com ISBN*  3 9 

Autoria de capítulo de livro internacional com ISBN*  2 10 

Autoria de capítulo de livro nacional com ISBN*  1 5 

Resumo publicado em anais ou periódico internacional  0,5 5 

Resumo publicado em anais ou periódico nacional  0,2 4 

Resumo publicado em anais de evento local  0,1 3 

Patente  5  

Desenvolvimento de cartilha, guia ou protocolo com ISBN*  0,5 3 

Coordenação de Projeto de Pesquisa com financiamento  3 15 

Participação em Projeto de Pesquisa com financiamento  0,5 2 

Parecerista ad hoc de periódico ou agência de fomento (por periódico ou 

agência)  
0,5 5 

Membro de corpo editorial de periódico científico 1 5 

Pontuação limite do quesito 40 

Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO DOCENTE 

  

Coordenação de curso de graduação 8  

Coordenação de disciplina de curso de graduação - por semestre  1 15 

Coordenação de disciplina de curso de especialização - por semestre  1,5 7,5 

Coordenação de disciplina de curso de mestrado ou doutorado - por 

semestre  
3 15 

Coordenação de ação de extensão – por semestre 1 5 

Sub-coordenação de disciplina de curso de graduação - por semestre  0,5 7,5 

Sub-coordenação de disciplina de curso de especialização - por semestre  0,8 4 

Sub-coordenação de disciplina de curso de mestrado ou doutorado - por 

semestre  
1,5 7,5 

Sub-coordenação de ação de extensão – por semestre 0,5 2,5 

Monitoria de graduação ou pós-graduação – por semestre 0,5 4 

Representação titular em órgão colegiado de IES - por semestre 2 10 

Organização/Comissão Organizadora de Evento Científico de caráter 

internacional  
3 12 

Organização/Comissão Organizadora de Evento Científico de caráter 

nacional  
2 8 

Organização/Comissão Organizadora de Evento Científico de caráter 

regional ou local  
1 4 

Experiência profissional não docente na área ou área afim - por ano  1 5 

Pontuação limite do quesito  15 

Quesito: DISTINÇÕES   

Premiação ou distinção concedida por Instituição ou órgão internacional  3  

Premiação ou distinção concedida por Instituição ou órgão nacional  2  

Premiação ou distinção concedida por Instituição ou órgão regional ou 

local  

2  

Homenageado de turma de Graduação ou Especialização  1 2 

Aprovação em concurso público 1 3 

Pontuação limite do quesito 5 

TOTAL 100 

 

 

 

Aprovado em reunião extraordinária 

da Câmara/Assembleia do 

Departamento de Saúde Bucal da 

Criança e do Adolescente, em 22 de 

novembro de 2022. 
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