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BAREMA – DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/FAFICH 
Concurso para Professor Substituto  

Área: Filosofia Geral 
Setembro de 2021 

 

 

 BAREMA                  Pontuação 

1. Títulos Acadêmicos  Até  50 

2. Experiência docente   Até  20 

3. Produção Científica  Até  22 

4. Experiência Profissional não Docente   Até  08 

 
Grupo I: TÍTULOS ACADÊMICOS  

Mestrado 

em 

Filosofia 

ou área 

afim 

Pontuação 

unidade  

30 

Pontuação Máxima 

 

30 

 

Doutorado 

em 

filosofia 

 

50 50  

Nota: 

observar 

a 

limitação 

máxima 

de 50,00 

pontos 

para 

Grupo I 

  

 

 

 

 

Total do Grupo I 
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GRUPO II – EXPERIÊNCIA DOCENTE Pontuação 
máxima* 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação  
Total 

2.1 Exercício de magistério superior como docente 
em curso de graduação em instituição pública ou 
privada de Ensino Superior. Pontuação por semestre 
letivo completo. Não cumulativo com quaisquer 
outros exercícios do magistério no mesmo período. 
Até 15 pontos.  

5,0   

2.2 Exercício de magistério na educação básica em 
instituição pública ou privada na área de filosofia. 
Pontuação por semestre letivo completo. Não 
cumulativo com quaisquer outros exercícios do 
magistério no mesmo período. Até 12 pontos. 

4,0   

2.3 Orientação de iniciação científica. Pontuação por 
bolsista/ano.  Até 2 pontos. 

2,0   

2.4 Orientação de monografia de conclusão de curso 
de graduação em Filosofia. Até 3 pontos. 

2,0   

2.5 Participação em banca examinadora de trabalho 
de conclusão de curso de graduação como membro 
efetivo. Até 2 pontos.  

1,0   

Nota: observar a limitação máxima de 20,00 pontos 
para o grupo II 

Total do  
Grupo II 

 
            → 

 
 

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 
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GRUPO III – PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA E 
CULTURAL 

Pontuação 
máxima por 
título* 

Quantidade 
de títulos 

Pontuação 
Total 

                                  3.1 Publicações    

3.1.1 Livro com ISBN na área de Filosofia. 
Pontuação por livro. Até 8 pontos. 

8,0   

3.1.2 Capítulo de livro com ISBN na área de 
Filosofia.  Pontuação por capítulo. Até 9 pontos. 

3,0   

3.1.3 Organização de livro com ISBN na área de 
Filosofia. Pontuação por livro organizado. Até 6 
pontos. 

3,0   

3.1.4 Artigo científico na área de Filosofia. 
Pontuação por artigo. Até 12 pontos. 

4,0   

3.1.5 Tradução de livro em língua moderna. Até 6 
pontos. 

6,0 
 

  

3.1.6 Tradução de artigo ou capítulo de livro em 
língua moderna. Até 6 pontos.  

3,0   

3.1.7 Trabalho completo em anais de congresso, 
na área objeto do concurso. Pontuação por 
trabalho. Até 9 pontos. 

3,0   

3.1.8 Resenha na área de Filosofia.  Pontuação 
por trabalho. Até 6 pontos. 

3,0   

 Livros, capítulos, artigos, traduções e resenhas acima especificados, aceitos para publicação, 
serão pontuados pela metade para cada subitem. 

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 

3.2 Projetos de pesquisa    

 Pontuação 
máxima (*) 

Quantidade Pontuação 
total 

3.2.1 Participação em projeto de pesquisa. 
Projeto apoiado por agência financiadora, com 
mais de 6 meses de duração. Pontuação por 
projeto. Até 4 pontos. 

8,0   

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca 
examinadora 

 
3.3 Projetos de extensão 

 
 
Pontuação 
máxima (*) 

 
 
Quantidade 
de projetos 

 
 
Pontuação 
total 

3.3.1 Participação em projeto aprovado por 
instância superior da Universidade ou apoiado 
por agência de fomento. Projeto com mais de 6 
meses de duração. Pontuação por projeto. Até 3 
pontos. 

3,0   

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 

3.4 Produção didática Pontuação 
máxima por 
título* 

Quantidade 
de títulos 

Pontuação 
total 

3.4.1 Veículo impresso. Até 4 pontos. 2,0   

3.4.2 Veículo magnético e eletrônico. Até 4 
pontos. 

2,0   

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 

 

3.5 Participação em periódicos Pontuação 
máxima por 
periódico (*) 

Quantidade Pontuação 
total 
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3.5.1 Editor de periódico na área de filosofia.  Até 
6 pontos. 

3,0   

3.5.2 Membro de conselho editorial de periódico 
na área de filosofia. Até 6 pontos. 

1,0   

    

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 

3.6 Participação em eventos Pontuação 
máxima (*) 

Quantidade Pontuação 
total 

3.6.1 Conferencista, palestrante ou apresentador 
de trabalho em eventos internacionais na área de 
Filosofia. Pontuação por evento. Até 8 pontos 

2,0   

3.6.2 Conferencista, palestrante ou apresentador 
de trabalho em eventos nacionais ou GTs, na área 
de Filosofia. Pontuação por evento. Até 8 pontos 

2,0   

3.6.3 Coordenação científica de evento 
internacional ou nacional na área de Filosofia. 
Pontuação por evento. Até 6 pontos 

2,0   

3.6.4 Membro de comissão organizadora ou 
científica de evento internacional na área de 
Filosofia.  Pontuação por evento. Até 4 pontos 

1,0   

3.6.5 Membro de comissão organizadora ou 
científica de evento nacional na área de Filosofia. 
Pontuação por evento. Até 4 pontos  

1,0   
 

* Sujeito à avaliação qualitativa da banca examinadora. 

Nota: Observar as limitações de cada item e a 
limitação máxima de 22 pontos para o  
Grupo III.  

Total do  
Grupo III 
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GRUPO IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO 
DOCENTE 

Pontuação Quantidade 
De títulos  

Pontuação  
total 

4.1 Experiência profissional em órgãos públicos ou na 
iniciativa privada na área de Filosofia ou afins. Por ano 
de experiência. Até 3 pontos. 

1,0   

4.2. Pós-Doutoramento, pontuação por estágio de pelo 
menos 6 meses. Até 08 pontos. 

4,00   

Nota: Observar as limitações de cada item e a 
limitação máxima de 8 pontos para o Grupo IV. 

Total do  
Grupo IV 

 
          → 

 

 
 
 

 

 


