
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
PORTARIA Nº 2864 de 17 de abril de 2020 

 
Estabelece critérios para julgamento de títulos e trabalhos nos concursos docentes 

 
A Diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Professora Eliane Ribeiro Pereira, no uso de suas atribuições delegadas pelo Reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro através da Portaria nº 5945 de 11 de julho de 2017 publicada no BUFRJ nº 29 de 20 
de julho de 2017, 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 953, de 20 de dezembro de 2019 e publicado em DOU nº 248, de 24 de dezembro de 2019. 
 

I) Formação acadêmica e de 
aperfeiçoamento 

Peso: 3 – Máximo: 10 pontos 

Pontuação 

por item Máximo 

Doutorado 

Na área de concentração do Concurso 7 7 
Em áreas afins 6 6 
Em andamento na área de concentração do 
Concurso, com comprovação de conclusão de 
créditos 

5 5 

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

4 4 

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

Especialização 
Na área de concentração do Concurso 1 1 
Em áreas afins 0,5 0,5 

II) Atividades Acadêmicas Peso: 4 – Máximo: 10 pontos 

Pontuação 

por item Máximo 

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 ministradas 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 0,1 
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 0,2 



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 

1 
Participação ou atividades em projeto de extensão 0,3 

III) Produção científica, artística e 
cultural 

Peso: 3 – Máximo: 10 pontos 

Pontuação 

por item Máximo 

Publicações em Periódicos Científicos 

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

1,5 

6 

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 

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 

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 

2 
Trabalho completo publicado em anais de evento 
científico de nível nacional ou internacional em 
áreas afins do concurso 

0,1 

Nota: A pontuação dos itens das áreas II e III deve considerar apenas os títulos relativos aos últimos cinco anos. 
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