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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
Autorizada pelo Decreto Federal Nº 77.496, de 27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial Nº 874/86 de 19/12/867 
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.271 de 14/12/2004 
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004 

Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
BAREMA PARA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
Nota 1: A pontuação terá como base a lista vigente do QUALIS Capes 2013-2016  
 

BAREMA PARA PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO – SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA O PPGSC-UEFS 

Chamada nº: ______/_______ Data da Avaliação:___/___/______ 

Candidato (a):  

   

            Produção Acadêmica [cinco últimos anos (2017 a 2021)] Qtd. Pont. 

Artigos publicados em periódicos ou aceitos [pontuação por publicação: A1(4,0 pts.)]   

Artigos publicados em periódicos ou aceitos [pontuação por publicação: A2(3,5 pts.)]   

Artigos publicados em periódicos ou aceitos [pontuação por publicação: B1(3,0 pts.)]   

Artigos publicados em periódicos ou aceitos [pontuação por publicação: B2(2,5 pts.)]   

Artigos publicados em periódicos ou aceitos [independente do Qualis inferior a B2] (1,0 pt. por publicação)   

Livro publicado por editora com conselho editorial (4,0 pts. por publicação)   

Organização de livro com conselho editorial (4,0 pts. por publicação)   

Capítulo de Livro publicado por editora com conselho editorial (3,0 pts. por publicação)   

               

            Comunicações em Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais (Cumulativa) Qtd. Pont. 

Trabalhos completos publicados em anais (1,0 pt. por publicação)   

   

            Produção Técnica (Não Cumulativa) Qtd. Pont. 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional relevante (0,5 pts. por produção)   

   

           Orientação de Estudantes (Concluídas) Qtd. Pont. 

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0,5 pts. por orientando)   

Trabalho de conclusão de curso de graduação (0,2 pts. por orientando)   

Iniciação científica, monitoria e extensão (0,3 pts. por orientando)   

   

           Orientação de Estudantes PG (Concluídas) Qtd. Pont. 

Dissertação de Mestrado (1,0 pt. por orientando)   

Tese de Doutorado (2,0 pts. por orientando)   

   

          Orientação de Estudantes PG (em Andamento) Qtd. Pont. 

Dissertação de Mestrado (0,7 pts. por orientando)   

Tese de Doutorado (1,0 pt. por orientando)   

   

           Coordenação ou Participação em Projetos de Pesquisa  Qtd. Pont. 

Coordenação de Projeto com captação de recursos para pesquisa (1,0 pt. por projeto)   

Participação em Projeto com captação de recursos para pesquisa (0,4 pts. por projeto)   

Coordenação de Projeto de pesquisa sem captação de recursos para pesquisa (0,5 pts. por projeto)   

Participação na equipe executora de Projeto de pesquisa sem captação de recursos (0,2 pts. por projeto)   

Pontuação Total Obtida  

Classificação  

Membro da Comissão de Seleção  

Membro da Comissão de Seleção  

Membro da Comissão de Seleção  

 


