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III) Produção 
científica, artís-
tica e cultural

Peso: 3 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Publicações 
em Periódicos 

Científicos

Artigo publicado em periódicos A1 e A2 
na área de concentração do Concurso no 
último Qualis/CAPES

1,5

5

Artigo publicado em periódicos A1 e A2 
em áreas afins no último Qualis/CAPES

1

Artigo publicado em periódicos B1 e B2 
na área de concentração do Concurso no 
último Qualis/CAPES

0,8

Artigo publicado em periódicos B1 e B2 
em áreas afins no último Qualis/CAPES

0,6

Artigo publicado em periódicos B3, B4  
e B5 na área de concentração do  
Concurso no último Qualis/CAPES

0,4

Artigo publicado em periódicos  
B3, B4 e B5 em áreas afins no último 
Qualis/CAPES

0,2

Publicação 
em congressos 

científicos

Trabalho completo publicado em anais 
de evento científico de nível nacional ou 
internacional na área de concentração 
do Concurso

0,3

4
Trabalho completo publicado em anais 
de evento científico de nível nacional ou 
internacional em áreas afins do concurso

0,1

Publicações  
de livros

Autoria ou coautoria de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

1,2

3

Autoria ou coautoria de livro, em áreas 
afins, com ISBN

0,6

Capítulo de livro publicado na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,3

Capítulo de livro publicado em áreas 
afins, com ISBN

0,1

Organização de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,4

Organização de livro em áreas afins do 
concurso, com ISBN

0,2

Notas: 
1 - A pontuação dos itens das áreas II e III deve considerar apenas os títulos  
relativos aos últimos cinco anos.
2 - Será considerada para pontuação do Item III o Qualis/Capes vigente na data 
da Avaliação dos Títulos.

Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca
Vice-Diretora da FACC

PORTARIA FACC/CCJE/UFRJ Nº 268, DE 22 DE JULHO DE 2022

Estabelece os critérios da FACC para julgamento  
de títulos e trabalhos no concurso docente -  

Edital n° 436 de 2022.
A Vice-Diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Ana Carolina Pimentel Duarte 
da Fonseca, no uso de suas atribuições delegadas pela Reitora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro através da Portaria nº 5.233 de 30 de junho de 2021 
publicada no BUFRJ nº 27 de 8 de julho de 2021,

Resolve tornar público os critérios, abaixo, para julgamento de títulos 
e trabalhos no concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo  
de Professor da Carreira de Magistério Superior conforme Edital nº 436,  
de 7 de junho de 2022 e publicado em DOU nº 108, de 8 de junho de 2022.

I) Formação 
acadêmica e 

de aperfeiçoa-
mento

Peso: 4 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item
Máximo

Doutorado
Na área de concentração do Concurso 7 7
Em áreas afins 4 4

Mestrado
Na área de concentração do Concurso 3 3
Em áreas afins 2 2

Especialização
Na área de concentração do Concurso 1,5 1,5
Em áreas afins 1 1

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO  
E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PORTARIA FACC/CCJE/UFRJ Nº 267, DE 22 DE JULHO DE 2022

Estabelece os critérios da FACC para julgamento  
de títulos e trabalhos no concurso docente -  

Edital n° 377 de 2022.

A Vice-Diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Ana Carolina Pimentel Duarte 
da Fonseca, no uso de suas atribuições delegadas pela Reitora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro através da Portaria nº 5.233 de 30 de junho de 2021 
publicada no BUFRJ nº 27 de 8 de julho de 2021,

Resolve tornar público os critérios, abaixo, para julgamento de títulos 
e trabalhos no concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo  
de Professor da Carreira de Magistério Superior conforme Edital nº 377,  
de 25 de maio de 2022 e publicado em DOU nº 102, de 31 de maio de 2022.

I) Formação 
acadêmica e 

de aperfeiçoa-
mento

Peso: 3 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Doutorado

Na área de concentração do Concurso 7 7
Em áreas afins 4 4
Em andamento na área de concentração 
do Concurso, com comprovação de 
conclusão de créditos

1,5 1,5

Em andamento em áreas afins, com 
comprovação de conclusão de créditos

1 1

Mestrado
Na área de concentração do Concurso 3 3
Em áreas afins 2 2

Especialização
Na área de concentração do Concurso 1,5 1,5
Em áreas afins 1 1

II) Atividades 
Acadêmicas

Peso: 4 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Atividades  
de ensino

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso ministradas 
em cursos de graduação

0,5

5

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso ministradas 
em cursos de pós-graduação lato sensu

0,1

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso minis- 
tradas em cursos de pós-graduação 
stricto sensu

0,3

Atividades  
de Orientação 

de alunos

Tese de doutorado 0,8

3

Dissertação de mestrado 0,5
Coorientação de Dissertação de Mestrado 
ou Tese de Doutorado 0,3

Monografia ou TCC de graduação 0,2
Monografia ou TCC de especialização 0,2
Bolsistas em projetos de iniciação 
científica 0,2

Participação 
em bancas

Tese de doutorado 0,5

2

Dissertação de mestrado 0,4
Monografia ou TCC de graduação 0,3
Monografia ou TCC de especialização 0,3
Concursos públicos de seleção de 
docentes efetivos 0,4

Processos seletivos públicos de seleção 
de docentes 0,2

Eventos 
acadêmicos

Coordenação ou participação em 
comissão organizadora 0,5 1

Projetos  
de Pesquisa

Coordenação de projeto/grupo de 
pesquisa 0,7 1
Participação de projeto/grupo de pesquisa 0,3

Atividades  
de Extensão

Coordenação de projeto de extensão 0,7
1Participação ou atividades em projeto 

de extensão 0,3


