
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE FÍSICA 

Campus Universitário de Ondina – 40170-115 - Salvador – Bahia 
Fone:(071)3283-6600/6603/6604/6605/6606 

e-mail: fis@ufba.br 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA, 1 
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022 2 

Às quatorze horas do dia quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no Portal do 3 

Serviço de Conferência Web da RNP, na comunidade virtual denominada “Congregação 4 

IFUFBA”, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física (IF) da Universidade Federal da 5 

Bahia – UFBA para a realização de reunião extraordinária, sob a presidência do professor 6 

Cássio Bruno Magalhães Pigozzo, Vice-Diretor, com a presença de: Maria Cristina Martins 7 

Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física; Ernesto Pinheiro 8 

Borges, Coordenador do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em Física; Jose Roberto 9 

Bispo de Souza, Vice-Chefe do Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente 10 

(DFTMA); Micael Dias de Andrade, Chefe do Departamento de Física do Estado Sólido 11 

(DFES); Humberto de Almeida Borges, Chefe do Departamento de Física Geral (DFG); 12 

Marcus Vinícius Santos da Silva, representante do corpo docente; Esdras Santana dos 13 

Santos, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Ensino (CAE); e 14 

Thierry Jacques Lemaire, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de 15 

Pesquisa e Extensão; para discutir os seguintes pontos de pauta: 1) Solicitação feita pelo 16 

Departamento de Física do Estado Sólido para realizar concurso na área de conhecimento 17 

“Teoria e Fenomenologia de Partículas”, com a finalidade de ocupar o cargo da carreira do 18 

Magistério Superior nº 0219309, anteriormente ocupado por Friedrich Wolfgang Gutmann; 2) 19 

Baremas dos concursos públicos nas áreas de conhecimento: Física Estatística e Sistemas 20 

Complexos (DFG); Cosmologia Observacional e Teórica (DFG); Física Experimental (DFES); 21 

Ensino de Física (DFES); Teoria e Fenomenologia de Partículas (DFES); 3) Normas 22 

complementares dos concursos públicos. Dando início à reunião, o professor Cássio 23 

agradeceu a todos pela presença e, de imediato, procedeu à ordem do dia. No ponto de pauta 24 

1) Solicitação feita pelo Departamento de Física do Estado Sólido para realizar concurso 25 

na área de conhecimento “Teoria e Fenomenologia de Partículas”, com a finalidade de 26 

ocupar o cargo da carreira do Magistério Superior nº 0219309, anteriormente ocupado 27 

por Friedrich Wolfgang Gutmann, o Presidente apresentou a todos o ofício de número 28 

09/2022, que havia sido enviado à Direção do Instituto de Física pelo chefe do departamento 29 

em questão, contendo ele a demanda em destaque. Não havendo qualquer entendimento 30 

contrário ao solicitado, o plenário aprovou, por unanimidade dos presentes, a permanência do 31 

referido cargo no DFES e, também, a realização de concurso como proposto: Area de 32 

Conhecimento - Teoria e Fenomenologia de Partículas. Requisitos - Graduação em Física 33 

e Doutorado em Física. Classe - Adjunto A. Regime de Trabalho - DE. Vagas - 01. Os pontos 34 



para a prova do concurso, definidos pela Congregação, foram os seguintes: 1) As simetrias 35 

do Modelo Padrão; 2) A estrutura dos hádrons; 3) Modelos de Quarks; 4) Fenomenologia da 36 

interação forte: teorias e modelos efetivos; 5) Seções de choque e taxas de decaimento: 37 

definição e exemplos; 6) Cromodinâmica Quântica e a liberdade assintótica; 7) Quebra 38 

espontânea de simetria e o mecanismo de Higgs; 8) Fenomenologia das interações fracas. 39 

No ponto de pauta 2) Baremas dos concursos públicos nas áreas de conhecimento: 40 

Física Estatística e Sistemas Complexos (DFG); Cosmologia Observacional e Teórica 41 

(DFG); Física Molecular Experimental (DFES); Ensino de Física (DFES); Teoria e 42 

Fenomenologia de Partículas (DFES), o professor Cássio apresentou a todos a proposta 43 

elaborada pelo DFG relativa aos baremas a serem utilizados nos dois concursos vinculados 44 

ao citado departamento. Após breve discussão, os baremas da prova escrita, da prova didática 45 

e do memorial foram aprovados pelo plenário, por unanimidade dos presentes, sendo eles os 46 

mesmos baremas utilizados no concurso realizado anteriormente para docente do Instituto de 47 

Física, conforme proposição do referido departamento. O plenário aprovou, também, o 48 

barema para a prova de títulos, tendo ele uma única alteração em relação à ideia original do 49 

departamento. Na sequência, utilizando o mesmo procedimento acima, o Presidente 50 

apresentou a todos a proposta elaborada pelo DFES que dizia respeito aos baremas a serem 51 

utilizados nos três concursos vinculados ao mencionado departamento. Nesse contexto, após 52 

discutir o assunto, o plenário aprovou, por unanimidade dos presentes, os baremas da prova 53 

escrita, da prova didática e do memorial, sendo eles, também, os mesmos baremas utilizados 54 

no concurso realizado anteriormente para docente do Instituto de Física, conforme sugeriu o 55 

departamento em questão. O plenário aprovou ainda, novamente por unanimidade dos 56 

presentes, o barema para a prova de títulos, seguindo a proposição apresentada pelo DFES 57 

– sem qualquer modificação. Todos os baremas citados neste ponto de pauta seguirão anexos 58 

a esta ata. No ponto de pauta 3) Normas complementares dos concursos públicos, o 59 

professor Cássio apresentou a todos uma proposta referente às normas complementares a 60 

serem utilizadas nos concursos destacados acima. Tal proposta previa a utilização, nos cinco 61 

concursos, das mesmas normas complementares utilizadas no concurso realizado 62 

anteriormente para docente do Instituto de Física, com sugestão apenas de uma pequena 63 

alteração em relação à lista de recursos didáticos disponíveis para os candidatos no momento 64 

da prova didática. Em seguida, o professor Esdras Santana defendeu a manutenção da 65 

proposta exibida pelo Vice-Diretor, sugerindo para ela apenas uma pequena alteração textual. 66 

A alteração mencionada por Esdras visava a garantir que os candidatos dos concursos em 67 

destaque possuíssem o direito de permanecer, durante a realização da prova escrita, com a 68 

folha de papel a eles entregue para anotações relativas à consulta bibliográfica. Após breve 69 

discussão, o plenário votou e aprovou a proposta exibida pelo professor Cássio, acatando 70 

também a sugestão apresentada pelo professor Esdras Santana. O texto das normas 71 



complementares seguirá, também, anexo a esta ata. Como ninguém mais quis fazer uso da 72 

palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira, 73 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, após lida, discutida e achada 74 

conforme pelos membros da Congregação, será assinada pelos presentes. 75 
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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A 

EDITAL Nº 04/2022 

 

Departamento:  

Área do Conhecimento:  

Candidato: 

Critérios da Avaliação N. de Pontos 

  MÁXIMO OBTIDO 

Plano de Aula 

Adequação ao conteúdo do ponto sorteado  0,2   

Clareza dos objetivos 0,2   

Coerência na subdivisão do conteúdo 0,2   

Adequação metodológica aos objetivos propostos 0,2   

Seleção apropriada do material didático e bibliográfico 0,2   
Desenvolvimento de Aula 

Coerência entre o plano e o desenvolvimento da aula 1,0   

Linguagem clara e adequada ao conteúdo 1,0   

Organização e articulação na exposição do conteúdo 2,5   

Domínio do conteúdo 2,5   

Uso adequado do material didático 1,0   

Uso adequado do tempo 1,0   

Pontuação Final 10,0   

Data: 

Examinador: 
 
 
 
 
 

O BAREMA ACIMA FOI APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 
REALIZADA EM 14/07/2022 

 
 
 
 
 

Prof. Cassio Bruno Magalhães Pigozzo 
Vice-presidente da Congregação em exercício da função de Presidente 
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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A 
EDITAL Nº 04/2022 

 

Departamento:  

Área do Conhecimento:  

Candidato: 

Critérios da Avaliação N. de Pontos 

  MÁXIMO OBTIDO 

Clareza, coerência e abrangência na abordagem do tema 2,0   

Domínio do conteúdo e correção das informações 3,5   

Capacidade analítica e crítica no desenvolvimento do tema 3,5   

Linguagem clara e adequada ao conteúdo 1,0   

Pontuação Final 10,0   

Data: 

Examinador: 

 
 
 
 
 
 

O BAREMA ACIMA FOI APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 
REALIZADA EM 14/07/2022 

 
 
 
 
 

Prof. Cassio Buno Magalhães Pigozzo 
Vice-Presidente da Congregação em exercício da função de Presidente 
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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DO MEMORIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A 
 EDITAL Nº 04/2022 

 

 
Departamento:  
Área do Conhecimento:  

Candidato: 

Critérios da Avaliação N. de Pontos 

  MÁXIMO OBTIDO 

Texto claro e adequado 1,0   
Descrição da formação e das atividades acadêmicas e profissionais e a 
relação com a área do concurso 

3,0 
  

Capacidade de contribuir para o desenvolvimento institucional e 
potencial de liderança 

2,0 
  

Clareza da apresentação, defesa fundamentada e consistência 
argumentativa das questões propostas pela Banca Examinadora 

4,0 
  

Pontuação Final 10,0   

Data: 

Examinador: 
 
 
 
 
 

O BAREMA ACIMA FOI APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 
REALIZADA EM 14/07/2022 

 
 
 
 
 

Prof. Cassio Bruno Magalhães Pigozzo 
Vice-presidente da Congregação em exercício da função de Presidente 
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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A  

EDITAL Nº 04/2022 

  

Departamento: Física do Estado Sólido 

Área do Conhecimento:  

Candidato: 

1. Títulos Acadêmicos (pontuação máxima: 400 pontos) 
1.1. Diplomas e certificados (apenas o diploma de maior grau) 

 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Livre Docência (máximo 01) 300     

Doutorado (máximo 01) 300     

Mestrado (máximo 01) 50     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 

1.2. Aperfeiçoamento, monitoria e bolsas oficiais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão (pontuação máxima 100 pontos) 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Estágio de Pós-Doutorado (por ano) 50     

Bolsas em Projetos de Pesquisa (máximo 02) 25     

Participação em programas institucionais de Monitoria, Iniciação 
Científica, Iniciação à Docência, Atividades de Extensão (por ano, 
máximo 02 anos) 

5     

Pesquisa e estágio que exceda os requisitos da graduação (máximo 
02) 

3     

Participação em curso com verificação formal de aprendizado e 
frequência (máximo 02) 

2     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 
 

2. Títulos científicos, artísticos e literários (pontuação máxima: 350 pontos) 
2.1. Publicações (pontuação máxima: 350 pontos) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Artigo na área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis A 

40     

Artigo na área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis B 30     

Artigo fora da área de conhecimento objeto do concurso publicado 
em periódico Qualis A 

20     

Artigo fora da área de conhecimento objeto do concurso publicado 
em periódico Qualis B 

10     

Livro indexado na área do conhecimento objeto do concurso 60     

Livro indexado fora da área do conhecimento objeto do concurso 20     



Capítulo de livro indexado na área do conhecimento objeto do 
concurso 10     

Capítulo de livro indexado fora da área do conhecimento objeto do 
concurso 

5     

Patentes registradas na área do conhecimento objeto do concurso 30     

Patentes registradas fora da área do conhecimento objeto do 
concurso 15     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 

2.2. Participações em Congressos e Reuniões Técnico-Científicas (pontuação máxima: 50 pontos) 
 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Conferência/Palestra, na área do conhecimento objeto do concurso, 
em Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais e Internacionais 10     

Conferência/Palestra, fora da área do conhecimento objeto do 
concurso, em Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais e 
Internacionais 

5     

Conferência/Palestra, na área do conhecimento objeto do concurso, 
em Reuniões Técnico-Científicas* Regionais e Estaduais 5     

Conferência/Palestra, fora da área do conhecimento objeto do 
concurso, em Reuniões Técnico-Científicas* Regionais e Estaduais 2     

Trabalho completo, na área do conhecimento objeto do concurso, 
publicado em anais de Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais e 
Internacionais 

10     

Trabalho completo, fora da área do conhecimento objeto do 
concurso, publicado em anais de Reuniões Técnico-Científicas* 
Nacionais e Internacionais 

5     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

*Congressos, Simpósios, Encontros, Workshops, etc. 
 

3. Títulos Didáticos (pontuação máxima: 200 pontos) 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Experiência no magistério superior em disciplina de pós-graduação 
stricto sensu por cada 15 horas de carga horária (máximo de 100 
pontos) 

4     

Experiência no magistério superior em disciplina de pós-graduação 
latu sensu por cada 15 horas de carga horária (máximo de 25 pontos) 

1     

Experiência no magistério superior em disciplina da graduação por 
cada 15 horas de carga horária (máximo de 50 pontos) 

1     

Experiência no magistério da educação básica em instituição de 
ensino oficial, por ano (máximo de 50 pontos) 

10     

Experiência em curso de extensão por cada 15 horas de carga horária 
(máximo de 50 pontos) 

1     

Livro didático ou de divulgação científica indexado 20     

Capítulo de livro didático ou de divulgação científica indexado 5     

Artigo didático ou de divulgação científica publicado 5     

Orientação de tese de doutorado concluída 30     

Co-orientação de tese de doutorado concluída 15     

Orientação de dissertação de mestrado concluída 20     

Co-orientação de dissertação de mestrado concluída 10     



Orientação de monografia de trabalho de conclusão de curso 
(graduação/especialização) concluída (máximo 05) 

5     

Orientação de bolsista de graduação (iniciação científica júnior, 
iniciação científica, iniciação à docência, iniciação à extensão, 
monitoria, estágio) por relatório finalizado (máximo 05) 

5     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 
 

4. Títulos Administrativos (pontuação máxima: 25 pontos) 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Reitoria 25     

Vice-Reitoria 15     

Pró-Reitoria ou equivalente 15     

Presidente de Conselho ou equivalente (Ensino, Pesquisa e Extensão, 
por mandato)  

10     

Direção de unidade universitária 15     

Vice-Direção de unidade universitária 10     

Chefia de Departamento em IES (por biênio) 10     

Coordenação de Programa de Pós-Graduação stricto sensu (por 
biênio) 

10     

Coordenação de Programa de Pós-Graduação lato sensu  (por biênio) 5     

Coordenação de Curso de Graduação  (por biênio) 10     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 

5. Títulos Profissionais - Atividades Técnico-Científicas* (pontuação máxima: 25 pontos) 
 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Participação em Corpo Editorial de periódico indexado de circulação 
internacional 

25     

Participação em Corpo Editorial de periódico indexado de circulação 
nacional 15     

Participação em diretoria de órgãos ou sociedades científicas, 
acadêmicas ou profissionais 

10     

Assessoria científica a instituição de fomento ao ensino superior, 
pesquisa ou extensão 

10     

Coordenação de Projeto de Pesquisa aprovado por agência de fomento 10     

Participação, como pesquisador, de projeto de pesquisa aprovado por 
agência de fomento 5     

Parecerista ad-hoc em agência de fomento 5     

Parecerista ad-hoc em periódico indexado nacional/internacional 10     

Parecerista ad-hoc de congressos e programas (PIBIC, PIBID, extensão 
ou eventos de graduação aprovados pela IES) 

2     

Participação em banca de doutorado ou livre docência (por banca) 5     

Participação em banca de mestrado (por banca) 3     

Participação em banca de trabalho de conclusão de curso  (graduação 
ou especialização, por banca) 

2     



Participação em banca de seleção para programa de pós-graduação 
stricto sensu 2     

Participação em banca de concurso público para o magistério superior 
(por banca) 

10     

Participação em banca de seleção simplificada para o magistério 
superior (por banca) 

3     

Aprovação em concurso público para o magistério superior 5     

Prêmios ou títulos honoríficos atribuídos publicamente por instituição 
acadêmica, científica ou profissional (relativos ao ensino, pesquisa ou 
extensão, pontuação a critério da banca)  

25     

Participação em conselhos profissionais ou do sistema oficial público de 
ensino, pesquisa, extensão e cultura 10     

Experiência profissional não acadêmica na área do concurso (por ano) 
 

5     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 
 

Pontuação Total 

Item Pontuação corrigida 

1   

2   

3   

4   

5   

Total   

Fator de compensação para maternidade e adotante (20% do total)   

Fator de compensação para negros, transgêneros, indígenas e 
quilombolas (20% do total) 

  

Total + fatores de compensação 
(limitado a 1000 pontos) 

  

 
 

Data: 

Examinador: 

 
 
 
 
 
 

O BAREMA ACIMA FOI APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO REALIZADA EM 14/07/2022 

Prof. Cassio Buno Magalhães Pigozzo 

Vice-presidente da Congregação em exercício da função de Presidente 
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BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A  

EDITAL Nº 04/2022 

 

Departamento: Física Geral 

Área do Conhecimento:  

Candidato: 

1. Títulos Acadêmicos (pontuação máxima: 400 pontos) 

1.1. Diplomas e certificados (apenas o diploma de maior grau) 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Livre Docência (máximo 01) 300     

Doutorado (máximo 01) 250     

Mestrado (máximo 01) 50     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

1.2. Aperfeiçoamento, monitoria e bolsas oficiais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão (pontuação máxima 150 pontos) 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Bolsa de Produtividade em andamento ou aprovada em mérito no 
último edital do CNPq 

100     

Estágio de Pós-Doutorado no País (por semestre) 25     

Estágio de Pós-Doutorado no Exterior (por semestre) 50     

Bolsas em Projetos de Pesquisa (máximo 01) 25     

Monitoria, Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Atividades de 
Extensão (com bolsa, máximo 02) mini-cursos ministrados 

5     

Pesquisa e estágio que exceda os requisitos da graduação (máximo 02) 3     

Participação em curso com verificação formal de aprendizado e 
frequência (máximo 02) 

2     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

2. Títulos científicos, artísticos e literários 

2.1. Publicações (últimos 5 anos, pontuação máxima: 350 pontos) 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Artigo na área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis A 

40     

Artigo na área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis B 

30     

Artigo fora da área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis A 20     

Artigo fora da área de conhecimento objeto do concurso publicado em 
periódico Qualis B 

10     



Livro indexado na área do conhecimento objeto do concurso 
 

60     

Livro indexado fora da área do conhecimento objeto do concurso 
 

20     

Capítulo de livro indexado na área do conhecimento objeto do concurso 
 10     

Capítulo de livro indexado fora da área do conhecimento objeto do 
concurso 

5     

Patentes registradas na área do conhecimento objeto do concurso 
 

30     

Patentes registradas fora da área do conhecimento objeto do concurso 
 

15     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 
2.2. Participações em Congressos e Reuniões Técnico-Científicas (últimos 5 anos, pontuação máxima: 50 pontos)  
 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos Pontuação atribuída 

Conferência/Palestra, na área do conhecimento objeto do concurso, em 
Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais  

10     

Conferência/Palestra, na área do conhecimento objeto do concurso, em 
Reuniões Técnico-Científicas* Internacionais 

15     

Conferência/Palestra, fora da área do conhecimento objeto do 
concurso, em Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais e Internacionais 

5     

Conferência/Palestra, na área do conhecimento objeto do concurso, em 
Reuniões Técnico-Científicas* Regionais e Estaduais 

5     

Conferência/Palestra, fora da área do conhecimento objeto do 
concurso, em Reuniões Técnico-Científicas* Regionais e Estaduais 

2     

Trabalho completo, na área do conhecimento objeto do concurso, 
publicado em anais de Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais  

10     

Trabalho completo, na área do conhecimento objeto do concurso, 
publicado em anais de Reuniões Técnico-Científicas* Internacionais 

15     

Trabalho completo, fora da área do conhecimento objeto do concurso, 
publicado em anais de Reuniões Técnico-Científicas* Nacionais e 
Internacionais 

5     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

*Congressos, Simpósios, Encontros, Workshops, etc. 

3. Títulos Didáticos (pontuação máxima: 150 pontos) 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação stricto-sensu por 
período letivo (máximo de 5 períodos) 

20     

Disciplina ministrada em curso de pós-graduação latu-sensu por período 
letivo (máximo de 5 períodos) 

5     

Turma de disciplina ministrada no magistério de ensino superior por 
período letivo (máximo de 5 períodos) 

10     

Experiência no magistério da educação básica em instituição de ensino 
oficial, por ano (máximo 05) 

10     

Disciplina/Curso de Extensão com carga horária de 30 horas ou mais 
(máximo 05) 

5     

Disciplina/Curso de Extensão com carga horária menor que 30 horas 
(máximo 05) 

2     

Livro didático ou de divulgação científica indexado 20     

Capítulo de livro didático ou de divulgação científica indexado 5     



Artigo didático ou de divulgação científica publicado 5     

Orientação de tese de doutorado concluída 30     

Co-orientação de tese de doutorado concluída 15     

Orientação de dissertação de mestrado concluída 20     

Co-orientação de dissertação de mestrado concluída 10     

Orientação de monografia de trabalho de conclusão de curso 
(graduação/especialização) concluída (máximo 05) 

5     

Orientação de bolsista de graduação (iniciação científica júnior, 
iniciação científica, iniciação à docência, iniciação à extensão, 
monitoria, estágio) por relatório finalizado (máximo 05) 

5     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

4. Títulos Administrativos (pontuação máxima: 25 pontos) 

Especificação Pontuação 
unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação atribuída 

Reitoria 25     

Vice-Reitoria 15     

Pró-Reitoria ou equivalente 15     

Presidente de Conselho ou equivalente (Ensino, Pesquisa e Extensão, 
por mandato)  

10     

Direção de unidade universitária 15     

Vice-Direção de unidade universitária 10     

Chefia de Departamento em IES (por biênio) 10     

Coordenação de Programa de Pós-Graduação stricto sensu (por biênio) 10     

Coordenação de Programa de Pós-Graduação lato sensu  (por biênio) 
5     

Coordenação de Curso de Graduação  (por biênio) 10     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   
 
5. Títulos Profissionais - Atividades Técnico-Científicas* (pontuação máxima: 25 pontos) 

Especificação 
Pontuação 

unitária 
No. de 
Títulos Pontuação atribuída 

Participação em Corpo Editorial de periódico indexado de circulação 
internacional 

25     

Participação em Corpo Editorial de periódico indexado de circulação 
nacional 

15     

Participação em diretoria de órgãos ou sociedades científicas, 
acadêmicas ou profissionais 

10     

Assessoria científica a instituição de fomento ao ensino superior, 
pesquisa ou extensão 

10     

Coordenação de Projeto de Pesquisa aprovado por agência de fomento 10     

Participação, como pesquisador, de projeto de pesquisa aprovado por 
agência de fomento 

5     

Parecerista ad-hoc em agência de fomento 5     

Parecerista ad-hoc em periódico indexado nacional/internacional 10     

Parecerista ad-hoc de congressos e programas (PIBIC, PIBID, extensão 
ou eventos de graduação aprovados pela IES) 

2     



Participação em banca de doutorado ou livre docência (por banca) 5     

Participação em banca de mestrado (por banca) 3     

Participação em banca de trabalho de conclusão de curso  (graduação 
ou especialização, por banca) 

2     

Participação em banca de seleção para programa de pós-graduação 
stricto sensu 

2     

Participação em banca de concurso público para o magistério superior 
(por banca) 

10     

Participação em banca de seleção simplificada para o magistério 
superior (por banca) 

3     

Aprovação em concurso público para o magistério superior 5     

Prêmios ou títulos honoríficos atribuídos publicamente por instituição 
acadêmica, científica ou profissional (relativos ao ensino, pesquisa ou 
extensão, pontuação a critério da banca)  

25     

Participação em conselhos profissionais ou do sistema oficial público de 
ensino, pesquisa, extensão e cultura 

10     

Pontuação do candidato   

Pontuação corrigida   

Pontuação Total 

Item Pontuação corrigida 

1   

2   

3   

4   

5   

Total   

Data: 

Examinador: 

O BAREMA ACIMA FOI APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO REALIZADA EM 14/07/2022 

Prof. Cassio Bruno Magalhães Pigozzo 
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CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA CLASSE DE 
PROFESSOR ADJUNTO A 

EDITAL Nº 04/2022 

Departamento:  

Área de Conhecimento:  

 

 A Congregação do Instituto de Física, em reunião extraordinária, realizada em 14 

de julho de 2022 de acordo com a Resolução nº 02/2017, estabeleceu as seguintes 

Normas relativas ao ingresso na Carreira do Magistério Superior, referente ao Edital nº 

04/2022 

 

1) PROVA ESCRITA 

 

 A consulta bibliográfica terá duração máxima de 1 (uma) hora, com material 

bibliográfico próprio, apenas na forma impressa.  

 Será entregue ao candidato uma folha de papel para anotações durante a consulta 

bibliográfica, rubricada pelos membros da Comissão Julgadora, mantida em posse 

do candidato durante a realização, que será anexada à sua prova escrita. 

 

2) PROVA DIDÁTICA 

 

 Os recursos didáticos deverão ser solicitados pelo candidato à secretaria da 

Unidade logo após o sorteio do ponto. Os seguintes recursos estarão disponíveis: 

Quadro de vidro, datashow, computador e apontador. 

 

 

 

Prof. Cassio Bruno Magalhães Pigozzo 

Vice-presidente da Congregação em exercício da função de Presidente 
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