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BAREMA PARA JULGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO – UESB/SAEB

Candidato

Curso Pretendido

PONTUAÇÃO TOTAL

CRITÉRIOS Valor

Tempo de serviço (5 pontos)

Conceito do curso (3 pontos)

Regime de trabalho (DE - 2 pontos; 40 horas 1 ponto)

Produção científica (4 pontos)

PRODUÇÃO CIENTÍFICAPRODUÇÃO CIENTÍFICA

DISCRIMINAÇÃO
PONTUAÇÃO

DEFINIDA OBTIDA

Livro Publicado na área específica (p/unidade)

     Autor 5,0

     Co-autor 3,0

     Organizador 2,0

     Coordenador 2,0

     Editor 2,0

     Tradutor 1,5

TOTAL

Capitulo de Livro

     Autor 3,0

     Co-autor 2,0

     Organizador 2,0

     Coordenador 1,5

     Editor 1,5

     Tradutor 1,0

TOTAL

Trabalho publicado em anais de evento

     Autor 2,0

     Co-autor 1,0

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO
PONTUAÇÃO

DEFINIDA OBTIDA



Artigo publicado em periódico INDEXADO (ESTRANGEIRO)   na  área 

específica

     Autor 4,0

     Co-autor 2,5

TOTAL

Artigo publicado em periódico INDEXADO (ESTRANGEIRO) em outra área

     Autor 2,0

     Co-autor 1,0

TOTAL

Artigo publicado em periódico INDEXADO (NACIONAL)  na  área 

específica

     Autor 3,0

     Co-autor 2,0

TOTAL

Artigo publicado em periódico INDEXADO (NACIONAL)  em outra área

     Autor 1,0

     Co-autor 0,5

     Conferências/Palestras/Seminários publicados (p/unidade) 3,0

TOTAL

Boletins Técnicos/Cadernos Didáticos (p/unidade)

     Autor 3,0

     Co-autor 2,0

TOTAL

Resenha/Ensaio publicado em periódico INDEXADO ou em revista 

(ESTRANGEIRO), na área específica

     Autor 3,0

     Co-autor 2,0

TOTAL

Resenha/Ensaio publicado em periódico INDEXADO ou em revista 

(ESTRANGEIRO), em outra área

     Autor 2,0

     Co-autor 1,0

TOTAL

Resenha/Ensaio publicado em periódico INDEXADO ou em revista 

(NACIONAL), na área específica

     Autor 2,5

     Co-autor 1,5

TOTAL

Resenha/Ensaio publicado em periódico INDEXADO ou em revista 

(NACIONAL), em outra área

     Autor 1,0

     Co-autor 0,5

TOTAL

Resumo publicado (p/unidade)

     Autor 1,0

     Co-autor 0,5

Publicação em revistas de divulgação e jornais (p/unidade) 0,5

TOTAL
DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO

DEFINIDA OBTIDA
Conhecimentos Patenteados (p/unidade)

     Autor 4,0

     Co-autor 2,5

TOTAL



ATIVIDADES DE PESQUISAATIVIDADES DE PESQUISA

DISCRIMINAÇÃO
PONTUAÇÃO

DEFINIDA OBTIDA
ATIVIDADES

Coordenação de Projeto de Instituição Governamental 5,0

Colaboração de Projeto de Instituição Governamental 3,0

Coordenação de Projeto de Instituição não Governamental 4,0

Colaboração de Projeto de Instituição não Governamental 2,0

Bolsista de Aperfeiçoamento (por ano) 2,0

Bolsista de Iniciação Científica (por ano) 1,0

TOTAL

ORIENTAÇÕESORIENTAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO
PONTUAÇÃO

DEFINIDA OBTIDA
Orientação em andamento e concluídas
Tese de Doutorado (p/unidade) 7,0

Dissertação de Mestrado (p/unidade) 5,0

Monografia de Especialização “lato sensu” (p/unidade) 3,0

Bolsista de Aperfeiçoamento (p/unidade) 2,5

Bolsista de Iniciação Científica (p/unidade) 1,5

TOTAL
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