
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO   

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS   

COLÉGIO DE APLICAÇÃO   

Setor curricular de Biologia  

Pontuação da Prova de Títulos  

ÁREA DO CONCURSO: Educação e Ensino de Ciências e Biologia. 

ÁREAS AFINS: Ciências Biológicas incluindo suas sub-áreas.  

CATEGORIA A- TITULAÇÃO ACADÊMICA 

(máximo 30 pontos) 

pontuação  

Doutorado em Educação ou em Ensino de Ciências 
e  Biologia  

30  

Doutorado em Área específica das Ciências Biológicas  25  

Mestrado em Educação ou em Ensino de Ciências 
e  Biologia  

25  

Mestrado em Área específica das Ciências Biológicas  20  

Especialização em Educação ou em Ensino de Ciências 
e  Biologia  

20  

Especialização em Área específica das Ciências Biológicas  15  

 

CATEGORIA B - EXPERIÊNCIA  

PROFISSIONAL (máximo 40 

pontos)  

pontuação  pontuação máxima  

Atividade docente nas disciplinas 
Ciências  e Biologia na escola básica  

4 por semestre  até 24  

Orientação de licenciandos em 
estágio  supervisionado em turmas 
do Ensino  Fundamental e Médio  

4 por semestre  até 16  

Atividade docente em disciplinas do  
Ensino Superior voltadas à formação 
de  professores em curso de 
licenciatura de  Ciências Biológicas  

2 por semestre  até 4  

Participação em comissões 
examinadoras  de concurso para o 
magistério de ensino  básico e superior  

1 por comissão  até 2  

Aprovação em concursos públicos para 
o  magistério da educação básica  

2 por concurso  até 6  

Atividades profissionais ligadas à   
administração, coordenação e 
planejamento  escolar  

1 por semestre até 2  



Outras atividades profissionais, não  
docentes, relacionadas com a área de  
Educação ou com a área de 
conhecimento  específico do concurso  

2 por semestre  até 4  

 

CATEGORIA C - PUBLICAÇÕES, PESQUISA E EXTENSÃO - nos últimos 5 
anos -  (máximo de 30 pontos)  

Publicações na área do concurso (máximo de 30 pontos) 

Artigos de pesquisa ou relatos de 
experiência  docente em periódicos na área 
de Educação ou em Ensino de Ciências e  
Biologia  

6 por artigo até 30 pontos 

Artigos ou relatos de experiência docente em  
anais de eventos acadêmicos na área de 
Educação ou em Ensino de Ciências e  
Biologia  

5 por artigo/relato até 30 pontos 

Livros ou capítulo de livros na área de Educação 

ou em Ensino de Ciências e  Biologia  

6 por livro/capítulo  até 12 pontos  

Materiais didáticos validados por órgãos 
públicos  de Educação.  

3 por publicação  até 12 pontos  

Resumos em anais de eventos acadêmicos 
de Educação ou em Ensino de Ciências e  
Biologia   

1 por resumo  até 4 pontos  

Publicações em áreas afins (máximo de 15 pontos)  

Artigos de pesquisa em periódicos em áreas 
específicas das Ciências Biológicas 

3 por artigo  até 15 pontos  

Livros ou capítulo de livros em áreas 
específicas das Ciências Biológicas 

2,5 por livro/capítulo  até 10  pontos  

Artigos em anais de eventos acadêmicos 
em áreas específicas das Ciências 
Biológicas  

1 por artigo  até 5 pontos  

Outras atividades ligadas à pesquisa e à extensão (máximo de 10 pontos)  

Apresentação de Palestras, Conferências e 
Mesas  Redondas em eventos na área de 
Educação ou em Ensino de Ciências e  
Biologia e/ou em áreas específicas das 
Ciências Biológicas 

2 por apresentação  até 4 pontos  

Coordenação ou participação em 
programas  institucionais em atividades 
de extensão  universitária  

 4 por programa  até 4 pontos  

Coordenação ou participação em 
programas  institucionais em atividades 
técnicas  

2 por programa  até 4 pontos  



Orientação nas áreas do concurso  1 por orientação até 2 pontos  

Participação como membro de banca 
de  monografia, projetos, dissertações 
e teses.  

1 por participação  até 2 pontos  

Organização de Eventos Científicos, Artísticos 
e  Culturais  

1 por evento até 2 pontos  

Participação como parecerista em 
comissões  científicas na área do concurso  

2 por participação até 4 pontos  

 

 

 


