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CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

PORTARIA Nº 3491, DE 15 DE MAIO DE 2020

Estabelece Critérios para Julgamento de Títulos e Trabalhos nos Concursos Docentes

O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Edson Farias Mello, no uso de suas atribuições delegadas pelo Reitor 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 23079.3409, publicada no DOU nº 80 de 26/4/2019, 

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 953 de 20/12/2019, publicado no DOU nº 248 de 24/12/2019, tornando sem efeito a Portaria nº 2901
de 22/4/2020, publicada no BUFRJ nº 18 de 30/04/2020, tendo em vista correção na tabela do Departamento de Meteorologia.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

OPÇÃO DE VAGA - MC 049 - Geografi a Urbana/2020

PERFIL: Graduação em Geografi a e Doutorado em Geografi a ou áreas afi ns OU Graduação em Geografi a ou áreas afi ns e Doutorado em Geografi a

GRUPO I: TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA Pontos Máximo

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS 
DEGRADUAÇÃO, 

MESTRADO,
DOUTORADO

1. Graduação 1,5 3

2. Mestrado 2,5 5

3. Doutorado em andamento 1,5 3

4. Doutorado 3 6

CERTIFICADOS 
DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

E APERFEIÇOAMENTO

5. Livre-docência ou Pós-Doutorado na área do concurso ou em áreas afi ns 1 2

6. Atualização, Extensão, Treinamento ou outros na área do concurso ou em áreas afi ns (até 100 h) 0,2 0,4

7. Atualização, Extensão, Treinamento ou outros na área do concurso ou em áreas afi ns 
(Mais de 100 h) 0,4 0,8

8. Aperfeiçoamento na área do concurso ou em áreas afi ns (180 a 360 h) 0,5 1

9. Especialização na área do concurso ou em áreas afi ns (mínimo de 360 h) 1 2

Peso 2,0 - máx.: 10 pontos                                                                                                                                 SUBTOTAL:

GRUPO II: ATIVIDADES DIDÁTICAS E DE ORIENTAÇÃO Pontos Máximo

ENSINO

1. Docência em curso de Graduação na área do concurso ou em áreas afi ns 
(turmas de disciplinas) 1 4

2. Docência em curso de Pós-Graduação stricto sensu na área do concurso 
ou áreas afi ns (turmas de disciplinas) 1 4

3. Docência em curso de Pós-Graduação lato sensu na área do concurso 
ou áreas afi ns (turmas de disciplinas) 0,6 2,4

4. Docência na escola básica na área do concurso ou áreas afi ns (turmas) 0,4 1,6

5. Monitoria (graduação) na área do concurso ou áreas afi ns (turmas de disciplinas) 0,1 0,4

6. Estágio em docência (pós-graduação) na área do concurso ou áreas afi ns 
(turmas de disciplinas) 0,1 0,4

7. Ministrou Mini-curso ou ofi cina de natureza acadêmica, educacional 
ou de extensão na área do concurso ou áreas afi ns (unidade) 0,1 0,4

ORIENTAÇÃO

8. Orientador de monitoria ou supervisor de estágio (por orientação) 0,4 1,2

9. Orientador de Monografi as ou TCC de graduação (por orientação) 1 3

10. Coorientador de Monografi as ou TCC de graduação (por orientação) 0,4 1,2

11. Orientador ou Coorientador de Monografi a em curso de pós-graduação Lato Sensu 
(por orientação) 1 3

12. Orientador de Dissertação de Mestrado concluída (por orientação) 1,4 4,2

13. Orientador de Dissertação de Mestrado em andamento (por orientação) 1 3

14. Coorientador de Dissertação de Mestrado concluída (por orientação) 1 3

15. Coorientador de Dissertação de Mestrado em andamento (por orientação) 0,4 1,2

16. Orientador Tese de Doutorado concluída (por orientação) 2 6

17. Orientador Tese de Doutorado em andamento (por orientação) 1,4 4,2

18. Coorientador de Tese de Doutorado (por orientação) 1,4 4,2

19. Coorientador de Tese de Doutorado em andamento (por orientação) 0,6 1,8
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BANCAS E AVALIAÇÕES

20. Participação em banca de monografi a ou TCC de Graduação 
(excluindo orientação e coorientação) 0,2 0,6

21. Participação em banca de Pós-Graduação lato sensu (excluindo orientação e coorientação) 0,2 0,6

22. Participação em banca de Mestrado (excluindo orientação e coorientação) 0,6 1,8

23. Participação em banca Doutorado (excluindo orientação e coorientação) 1 3

24. Participação em banca de Seleção de Docentes 0,6 1,8

25. Participação em comissões avaliadoras de processos de seleção para programas 
de pós-graduação 0,6 1,8

26. Revisor de periódico (nacional / internacional) 0,2 0,6

27. Editor de periódico (nacional / internacional) 0,4 1,2

28. Avaliador ad hoc de agência de fomento 0,6 1,8

29. Avaliador ad Hoc em processos de avaliação institucional 0,2 0,6

PESQUISA E EXTENSÃO

30. Coordenação de projeto de pesquisa aprovado por agências nacionais ou internacionais 0,5 2,5

31. Coordenador de grupo de pesquisa apoiado institucionalmente e/ou cadastrado no CNPq 0,5 1,5

32. Coordenador de projeto de extensão universitária aprovado na universidade de origem 
do projeto e/ou instituições/agências de fomento nacionais ou internacionais 0,5 1,5

33. Membro de grupo de pesquisa e/ou extensão reconhecido institucionalmente 
e/ou cadastrado no CNPq 0,2 1

EVENTOS

34. Participação como palestrante, debatedor e/ou mediador em eventos acadêmicos de abran-
gência nacional/internacional (congressos, simpósios, etc) na área do concurso ou áreas afi ns 0,2 0,6

35. Participação como palestrante, debatedor e/ou mediador em mesas redondas 
e similares na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,4

36. Organização de congresso, seminário, simpósio, ciclos de palestras, mesa redonda
e outros eventos vinculados a organizações científi cas/profi ssionais/institucionais 
de abrangência nacional/internacional na área do concurso ou áreas afi ns

0,2 0,6

37. Organização de congresso, seminário, simpósio, ciclos de palestras, mesa redonda 
e outros eventos acadêmicos de pesquisa, ensino ou extensão de abrangência local 
na área do concurso ou áreas afi ns

0,1 0,4

Peso 4,0 - máx.: 10 pontos  

GRUPO III: TRABALHOS PUBLICADOS Pontos Máximo

PUBLICAÇÕES

1. Livro (autor) com edição nacional ou internacional (indexado com ISBN) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 2 4

2. Livro (organizador) com edição nacional ou internacional (indexado com ISBN) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 0,5 1

3. Capítulo (autor ou coautor) em livro com edição nacional ou internacional 
(indexado com ISBN) na área do concurso ou em áreas afi ns 1 2

4. Artigo (autor ou coautor) em periódico internacional (qualifi cação Qualis-Capes A) 
ou com fator de impacto igual ou acima de 1 na área do concurso ou em áreas afi ns 2,5 10

5. Artigo (autor ou coautor) em periódico internacional (qualifi cação Qualis-Capes B) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 1,5 7,5

6. Artigo (autor ou coautor) em periódico nacional (qualifi cação Qualis-Capes A) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 1,5 7,5

7. Artigo (autor ou coautor) em periódico nacional (qualifi cação Qualis-Capes B) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 1 5

8. Artigo (autor ou coautor) em periódico nacional (qualifi cação Qualis-Capes C ou D) 
na área do concurso ou em áreas afi ns 0,5 2,5

9. Resenha em periódico nacional/internacional na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,5

10. Texto em Boletim Informativo, Jornal ou outro periódico na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,5

11. Texto completo em Anais (impresso ou digital) de evento científi co nacional 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,5 2

12. Texto completo em Anais (impresso ou digital) de evento científi co internacional 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,8 3,2

13. Resumo (simples ou expandido) em Anuais de evento científi co (nacional /internacional) 0,1 0,5

14. Produção de texto técnico/didático, com edição nacional/internacional 
(indexado em ISBN) na área do concurso ou áreas afi ns 0,5 2

OUTRAS PRODUÇÕES

15. Elaboração de relatórios de consultoria e/ou relatórios técnicos produzidos 
para instituições, organizações ou empresas nacionais/internacionais, 
na área do concurso ou áreas afi ns.

0,1 0,5

16. Elaboração de materiais de divulgação científi ca publicados na mídia nacional 
e/ou internacional na área do concurso e ou áreas afi ns 0,1 0,5

17. Produção de fi lmes, documentários, vídeos ou áudios divulgados em redes abertas 
ou mídia nacional e similares na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,5

Peso 4,0 - máx.: 10 pontos  
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

SETORIZAÇÃO Petrologia Sedimentar / Geologia de Campo / Geologia Geral

GRUPO I:
TITULAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 
ACADÊMICA

Máximo de pontos: até 10 pontos Pontuação 
por ítem Máximo

DIPLOMAS 
UNIVERSITÁRIOS

E
CERTIFICADOS
DE CURSOS DE

ESPECIALIZAÇÃO

1. Graduação na área 1 1

2. Mestrado na área 2 2

3. Mestrado em áreas afi ns 1 1

4. Doutorado na área 4 4

5. Pós-Doutorado na área 2 2

6. Pós-Doutorado em área afi ns 0,5 1

7. Especialização na área ou em áreas afi ns (mínimo de 360 h) 0,5 1

Peso 2,50 - máx.: 10 pontos
                                                                                                                                   SUBTOTAL:

                                                                                                          SUBTOTAL COM O PESO

GRUPO II: 
ATIVIDADE DIDÁTICA 

E DE ORIENTAÇÃO
Máximo de pontos: até 10 pontos Pontos Máximo

ATIVIDADES 
DOCENTES

1. Docência em curso de Graduação na área do concurso (por semestre completo) 0,5 2

2. Docência em curso de Graduação em áreas afi ns (por semestre completo) 0,2 1

3. Docência em curso de Pós-graduação stricto sensu (por semestre completo) 0,5 1

4. Docência em curso de Pós-graduação lato sensu (por semestre completo) 0,2 1

5. Estágio em docência (Pós-graduação) / (por semestre completo) 0,2 0,4

6. Mini-curso ou palestra de natureza acadêmica ministrados (por atividade) 0,1 0,5

7. Supervisão de estágio acadêmico (por atividade) 0,1 0,2

8. Orientação de Monografi as ou TCC de graduação (por orientação) 0,2 1

9. Orientação de Monografi as de curso de Pós-graduação lato sensu(por orientação) 0,2 0,4

10. Orientação de Dissertação de Mestrado (por orientação) 0,5 1

11. Co-orientação de Dissertação de Mestrado (por orientação) 0,2 0,4

12. Orientação de Tese de Doutorado (por orientação) 1 2

13. Co-orientação de Tese de Doutorado (por orientação) 0,5 1

14. Supervisão de Estágio Pós-doutoral (por atividade) 0,5 0,5

ATIVIDADES 
CIENTÍFICAS 

1. Coordenação de projeto de pesquisa aprovado por agências nacionais ou internacionais 
de fomento 0,5 0,5

2. Coordenador de grupo de pesquisa apoiado institucionalmente e/ou cadastrado no CNPq 0,2 0,2

3. Participação em banca de Graduação (excluindo orientação e co-orientação) 0,1 0,5

4. Participação em banca de Pós-graduação lato sensu (excluindo orientação e co-orientação) 0,1 0,5

5. Participação em banca de Mestrado (excluindo orientação e co-orientação) 0,5 1

6. Participação em banca Doutorado (excluindo orientação e co-orientação) 1 1

7. Participação em banca de seleção de docentes 1 1

8. Organização de evento científi co (congresso, simpósio, etc) 0,2 0,4

9. Apresentação de trabalho em evento científi co (congresso, simpósio, etc) 0,1 0,5

10. Editor de periódico (nacional/internacional) 0,5 1

11. Revisor de periódico (nacional/internacional) 0,2 0,4

12. Premiações acadêmicas/científi cas 0,2 1

13. Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq 0,5 0,5

14. Avaliador Ad Hoc de agência de fomento (por agência) 0,2 0,4

Peso 3,75 - máx.: 10 pontos 
                                                                                                                                   SUBTOTAL:

                                                                                                          SUBTOTAL COM O PESO

GRUPO III: 
TRABALHOS PUBLICADOS Máximo de pontos: até 10 pontos Pontos Máximo

PUBLICAÇÕES
(produção intelectual 

e acadêmica) 

1. Livro (autor) com edição nacional ou internacional (indexado com ISBN) 
na área do concurso ou áreas afi ns 1,5 1,5

2. Livro (organizador) com edição nacional ou internacional (indexado com ISBN) 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,2 0,4

3. Capítulo ou artigo em livro com edição nacional ou internacional (indexado com ISBN) 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,2 0,4
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4. Artigo (autor) em periódico nacional (classifi cação Qualis-CAPES A) 
na área do concurso ou áreas afi ns 1 2

5. Artigo (autor ou co-autor) em periódico nacional (classifi cação Qualis-CAPES B) 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,2 0,4

6. Artigo (autor) em periódico internacional (classifi cação Qualis-CAPES A) 
na área do concurso ou áreas afi ns 2 4

7. Artigo (co-autor) em periódico internacional (classifi cação Qualis-CAPES A) 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,5 1,5

8. Artigo (autor) em periódico internacional (classifi cação Qualis-CAPES B) 
na área do concurso ou áreas afi ns 1 2

9. Artigo (co-autor) em periódico internacional (classifi cação Qualis-CAPES B) 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,5 1

10. Texto completo ou resumo em Anais (impresso ou digital) de evento científi co 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,5

11. Texto de divulgação científi ca em revistas, jornais e meios digitais de livre circulação 
na área do concurso ou áreas afi ns 0,1 0,5

Peso 3,75 - máx.: 10 pontos 
                                                                                                                                   SUBTOTAL:

                                                                                                          SUBTOTAL COM O PESO

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA

OPÇÃO DE VAGA: MC-051 – Meteorologia/2020

I) TÍTULOS ACADÊMICOS Peso 2,50 – Máximo: 10 pontos
(não acumulativo) Pontuação por item Máximo

DIPLOMAS
UNIVERSITÁRIOS DE 

GRADUAÇÃO, MESTRADO, 
DOUTORADO,

E CERTIFICADOS
DE CURSOS 

DE ESPECIALIZAÇÃO 
E APERFEIÇOAMENTO

1. Doutorado completo. 10 10

2. Doutorado em andamento. 6 6

II) ATIVIDADES 
DIDÁTICAS E DE 

ORIENTAÇÃO
Peso 3,75 - Máximo: 10 pontos. Pontuação por item Máximo

ATIVIDADES 
DOCENTES 

E 
CIENTÍFICAS

1. Docência em curso de Graduação na área do concurso (disciplina).
disciplina equivale a 60 horas/semestre - 

(1 ponto/disciplina) - 
Carga horária menor - pontuação fracionada.

 5

2. Docência em curso de Graduação em áreas afi ns (disciplina)
disciplina equivale a 60 horas/semestre - 

(1 ponto/disciplina) - 
Carga horária menor - pontuação fracionada.

3

3. Docência em curso de Pós-Graduação stricto sensu (disciplina).
disciplina equivale a 45 horas -

(1 ponto/disciplina) - 
Carga horária menor - pontuação fracionada.

3

4. Docência em curso de Pós-Graduação lato sensu (disciplina). 0,25 ponto por disciplina. 1

5. Estágio em docência (pós-graduação) / semestre 0,5 ponto por atividade 1

6. Ministrou Minicurso, ofi cina ou palestra de natureza acadêmica, 
educacional ou de extensão na área ou em áreas afi ns. 0,5 ponto por atividade 2

7. Orientador de monitoria ou supervisor de estágio. 0,2 ponto por atividade. 2

8. Orientador de Monografi as ou TCC de graduação. 1 ponto por aluno orientado. 3

9. Orientador de Projeto de Iniciação Científi ca. 1 ponto por aluno orientado. 3

10. Coorientador de Monografi as ou TCC de graduação. 1 ponto por aluno coorientado. 2

11. Orientador ou Coorientador de Monografi a em curso Lato Sensu. 0,2 ponto por atividade. 2

12. Supervisão de Estágio Pôs-Doutoral 3 pontos por aluno orientado. 6

13. Coordenação de projeto de pesquisa aprovado por agências 
nacionais ou internacionais 2 pontos por projeto. 6

14. Participação em projeto de pesquisa aprovado por agências 
nacionais ou internacionais. 1 ponto por projeto. 4

15. Coordenador de grupo de pesquisa apoiado institucionalmente 
e/ou cadastrado no CNPq. 2 2

16. Membro de grupo de pesquisa reconhecido institucionalmente 
e/ou cadastrado no CNPq. 1 1

17. Orientador de Dissertação de Mestrado. 2 pontos por aluno orientado 6
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18. Coorientador de Dissertação de Mestrado 2 pontos por aluno orientado. 4

19. Orientador Teses de Doutorado. 3 pontos por aluno orientado. 9

20. Coorientador de Teses de Doutorado. 3 pontos por aluno orientado. 6

21. Participação em banca de Graduação (excluindo orientador 
e coorientador) 0,5 ponto por participação. 2

22. Participação em banca de Pós-Graduação lato sensu 
(excluindo orientador e coorientador). 0,5 ponto por participação. 2

23. Participação em banca de Mestrado (excluindo orientador 
e coorientador) 1 ponto por participação. 3

24. Participação em banca Doutorado (excluindo orientador 
e coorientador). 2 pontos por banca 4

25. Participação em banca de qualifi cação de Mestrado 
(excluindo orientador e coorientador). 0,5 ponto por participação. 2

26. Participação em banca de qualifi cação Doutorado 
(excluindo orientador e coorientador). 1 ponto por participação. 3

27. Participação em banca de Seleção de Docentes. 1 ponto por participação. 3

28. Apresentação de trabalhos em eventos científi cos 
(congressos, simpósios, etc.) 0,25 ponto por participação 2

29. Participação em eventos científi cos 
(congressos, simpósios, etc.). 0,1 ponto por participação. 1

30. Participação como convidado em mesas redondas 
e palestras de eventos científi cos, etc. 0,5 ponto por participação. 2

31. Organização, coordenação de Congressos e Simpósios. 1 ponto por organização. 3

32. Aluno de Iniciação Cientifi ca 1 1

33. Cargo/função em entidades científi cas, culturais, 
de classe, conselhos e colegiados. 0,2 ponto por atividade. 1

34. Revisor de periódico (nacional/internacional). 0,5 ponto por artigo. 2

35. Avaliador Ad Hoc de agência de fomento (por agência). 0,5 ponto por avaliação. 2

36. Premiações acadêmicas e científi cas 1 ponto por premiação. 2

37. Editor de Periódico (nacional/internacional). 3 3

38. Bolsa de produtividade em pesquisa, Cientista do Nosso Estado 
e outras de natureza semelhante. 9 9

39. Estágio pós-doutoral completo. 3 3

40. Estágio pós-doutoral em andamento. 1,5 1,5

III) TRABALHOS 
PUBLICADOS Peso 3,75 - Máximo: 10 pontos. Pontuação por item Máximo

PUBLICAÇÕES
 (produção intelectual 

e acadêmica) 

1. Livro (autor) com edição nacional ou internacional 
(indexado com ISBN) na área do concurso ou áreas afi ns. 4 pontos por livro.

42. Livro (organizador) com edição nacional ou internacional 
(indexado com ISBN) na área do concurso ou áreas afi ns. 2 pontos por atividade.

3. Capítulo ou artigo em livro com edição nacional ou internacional 
(indexado) na área do concurso ou áreas afi ns. 1 ponto por atividade.

4. Artigo em periódico Qualis A na área do concurso ou áreas afi ns. 2,5 pontos por artigo. 10

5. Artigo em periódico Qualis B na área do concurso ou áreas afi ns. 1,5 pontos por artigo. 6

6. Resenha em periódico nacional ou internacional. 1 ponto por atividade. 3

7. Texto em Boletim Informativo, Jornais ou outros meios 
de divulgação científi ca. 0,5 ponto por atividade. 2

8. Texto completo em Anais (impresso ou digital) de evento científi co 
nacional na área do concurso ou áreas afi ns. 0,5 ponto por atividade. 2

9. Texto completo em Anais de evento científi co internacional 
na área do concurso ou áreas afi ns. 0,5 ponto por atividade. 3

10. Resumo (expandido) em Anais de evento científi co 
(nacional ou internacional). 0,2 ponto por atividade. 1

11. Produção de texto técnico e/ou didático, com circulação 
local ou restrita. 0,2 ponto por atividade 1

Edson Farias Mello
Diretor do Instituto de Geociências da UFRJ


