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- CHAMADA DE SELEÇÃO CCHSA IPB 01/2017 

– RETIFICAÇÃO EDITAL 

 
Em razão de necessidades emergencial de contemplação de cursos e de ausência do 

formulário de avaliação de currículo, a Chamada CCHSA IPB 01/2017 passa a vigorar 

com as seguintes retificações e anexos: 

 

Dos Requisitos: 

 
5. Poderá participar do processo de seleção qualquer aluno brasileiro, nato ou 

naturalizado, maior de 18 anos, dos Cursos de Graduação do Centro de Ciências 

Humanas Sociais e Agrárias Universidade Federal da Paraíba que no ato da 

inscrição:  

 

I. Estiver regularmente matriculado num dos Cursos de Pós-Graduação do 

CCHSA ou Graduação em: Ciências Agrárias, Ciências Agrárias a 

Distância, Agroindústria ou Agroecologia; Pedagogia, Administração; 

Pós-graduação: Ciências Agrárias (Agroecologia); 

II. Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 5,0 

(cinco)  
III. III. Tiver efetivamente integralizado o mínimo de 30% (trinta por cento) 

e o máximo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária total 

estabelecida para a conclusão do seu curso de graduação, somente no 

caso de graduação;  
IV. IV Assinar termo de compromisso concordando com as normas do 

acordo de Cooperação UFPB e IPB. e  
V. V. Apresentar o formulário de inscrição devidamente preenchido.  
 

6. O critério da distribuição dos alunos nas vagas ocorrerá na seguinte ordem 

de prioridade por cada semestre letivo do IPB:  
 
6.1. (01) uma vaga para os alunos do CCHSA selecionados pelo 

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL - PROMOBI – 2017 

da UFPB;  

 

6.2. (01) Uma vaga para os demais alunos dos cursos do CCHSA. 

 

6.3 O não preenchimento da vaga por uma das duas categorias 6.1 ou 6.2 

importará na redistribuição da vaga não preenchida para a outra categoria 

com demanda. 7. Para efeito de inscrição neste certame, deverá o candidato 

deverá enviar o Requerimento de Inscrição e anexar a documentação de 

candidatura para o e-mail do Coordenador local do Convênio: 

mbmedeir@cchsa.ufpb.br . 

mailto:mbmedeir@cchsa.ufpb.br


 

 

 

7. Após o recebimento pelo Coordenador, a documentação será conferida e 

posteriormente impressa para autuação e protocolo processo individual a ser 

realizado no SIPAC UFPB da Universidade Federal da Paraíba. A inscrição 

terá validade somente se enviada por email no período de: 06/06 a 12/06 de 

2017 (até as 24h e 59 min), contendo a seguinte documentação: 

 

Itens I, II e III (mantidos)  

 

IV. Declaração de vinculo da UFPB ao curso a que o candidato está 

regularmente matriculado no semestre letivo em curso, informando a 

proporção (%) de cumprimento de integralização curricular (Emitida pelo 

SIGAA); ou Declaração do Coordenador do Programa de Pos-Graduação Ad 

referendum do Colegiado de Curso aprovando o plano de trabalho do/a 

aluno/a, e a realização do intercambio; 

 

Itens, V, VI, VII, VIII, IX e X (mantidos). 

 

 

 

Bananeiras, 06 de junho de 2017 

 

 

 
Prof. Dr. MARCOS BARROS DE MEDEIROS 

Coordenador Pedagógico do Convênio IPB-UFPB-CCHSA 

UFPB/IPB no CCHSA 

 

 

 

 

Profa. Dra. Terezinha Domiciano Dantas Martins 

Diretora do CCHSA/UFPB 
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CHAMADA DE SELEÇÃO CCHSA IPB 01/2017  

RETIFICAÇÃO EDITAL – ANEXO 
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

ATENÇÃO !!!! O CANDIDATO/A DEVE PREENCHER O TEXTO E A PONTUAÇÃO ABAIAXO E ASSINAR AO FINAL 

Eu, ________________________________________________________________________________, portador do 
RG nº ___________________, órgão expedidor ___________ DECLARO ser verdadeira a pontuação atribuída por 
mim ao meu currículo vitae, de acordo com as regras descritas neste Anexo  constante da  CHAMADA DE SELEÇÃO 

CCHSA IPB 01/2017, CONFORME ESCREVO A SEGUIR:.  

Seção I  

TÍTULOS ACADÊMICOS E PRODUÇÃO INTELECTUAL 

TÍTULO OU TIPO DE PRODUÇÃO N
o
 DE PONTOS 

MÁXIMO POR  

TITULO 

PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

1. Maior título acadêmico na área do concurso (um único título) 

Doutorado 
Completo  

50 pontos  

 

Mestrado Completo  

25 pontos  

 

Especialização 
Completa 

10 

 

     Título acadêmico incompleto (um único título – últimos dois anos) 

Aluno de Doutorado 
- 05 

Aluno de Mestrado -
03 

Aluno de 
Especialização 02 

 

Bibliográfica  

2. Livros técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área acadêmica 
objeto do concurso com autoria individual, aprovados por Conselho Editorial ou 
com registro ISBN. 

20 por livro  

3. Livros técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área acadêmica 
objeto do concurso com mais de um autor, aprovados por Conselho Editorial ou 
com registro ISBN. 

10 por livro 

 

 

4. Capítulos de livros técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área 
acadêmica objeto do concurso aprovados por Conselho Editorial ou com registro 
ISBN. 

5 por capítulo   

5. Publicação de tradução de livro técnico-científico ou artístico-cultural na área 
objeto do concurso aprovada por Conselho Editorial ou com registro ISBN. 

5 por livro  

 

 

6. Artigos técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área objeto do 
concurso (ou aceitos para publicação) em periódicos internacionais. 

20 – Qualis A 

15 – Qualis B 

 (por artigo) 

 

7. Artigos técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área objeto do 
concurso (ou aceitos para publicação) em periódicos de circulação nacional. 

10 – Qualis A 

5 – Qualis B 

(por artigo) 

 

8. Trabalhos completos publicados em anais de eventos internacionais na área 
objeto do concurso. 

10 por trabalho   



9. Trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais na área objeto 
do concurso. 

5 por trabalho   

10. Resumos publicados em anais de eventos internacionais na área objeto do 
concurso. 

2,5 por resumo   

11. Resumos publicados em anais de eventos nacionais  na área objeto do 
concurso. 

2 por resumo   

  

Artística PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

12. Obras artísticas ou culturais premiadas internacionalmente 20 pontos  

13. Obras artísticas ou culturais apresentadas, publicadas ou gravadas 
internacionalmente. 

15 pontos  

14. Obras artísticas ou culturais premiadas nacionalmente 10 pontos  

15. Obras artísticas ou culturais apresentadas, publicadas ou gravadas 
nacionalmente. 

5 pontos  

16. Obras artísticas ou culturais premiadas regionalmente 5 pontos  

17. Obras artísticas ou culturais apresentadas, publicadas ou gravadas 
regionalmente. 

2 pontos  

 

 

18. Gravação de CD ou DVD como instrumentista solista, cantor solista, maestro, 

arranjador, etc. (com identificação de empresa ou instituição reconhecida – selo) 

10 pontos 

 

 

19. Gravação de CD ou DVD como instrumentista de conjunto ou orquestra, coralista, 

etc. (com identificação de empresa ou instituição reconhecida – selo) 
5 pontos  

 

 

20. Participação em filmes, documentários e clipes como ator principal ou diretor; 10 pontos   

21. Participação em filmes, documentários e clipes como ator coadjuvante; 5 pontos  

 

 

22. Apresentação pública como instrumentista solista, cantor solista, maestro, 
bailarino solista, ator principal ou diretor, em eventos internacionais. 

2,5 por 
apresentação  

 

 

23. Apresentação pública como instrumentista de conjunto ou orquestra, coralista, 
vocalista, ator coadjuvante, bailarino do corpo, em eventos nacionais. 

1 por 

apresentação  

 

   

Técnica  

24. Patentes depositadas 20 por patente  

25. Patente licenciada  50 por patentes  



26. Participação em eventos técnico-científicos ou artístico-culturais  na área objeto do 
concurso como conferencista ou artista convidado. 

2,5 pontos   

27. Participação em eventos técnico-científicos ou artístico-culturais na área objeto do 
concurso como debatedor convidado. 

1 ponto   

28. Ministração de minicursos ou palestras em eventos técnico-científicos ou artístico-
culturais na área objeto do concurso. 

2,5 por atividade   

29. Participação em Conselho Editorial de revistas técnico-científicas ou artístico-
culturais internacionais na área objeto do concurso. 

5 por ano  

30. Participação em Conselho Editorial de revistas técnico-científicas ou artístico-
culturais nacionais na área objeto do concurso. 

2,5 por ano  

31. Editoração de revista técnico-científica ou artístico-cultural com conselho editorial 
na área objeto do concurso. 

5 pontos   

32. Organização de livros técnico-científicos ou artístico-culturais, na área acadêmica 
objeto do concurso, aprovados por Conselho Editorial ou com registro ISBN. 

5 por livro   

Seção II  

ATIVIDADES DE PESQUISA 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

33. Autor de projeto de pesquisa aprovado e /ou financiado por órgãos de 
fomento (CNPq, Petrobrás, Finep, BNDES, BNB, etc.). 8 pontos  

34. Participação em Projeto de pesquisa, aprovado e /ou financiado por órgãos 

de fomento (CNPq, Petrobrás, Finep, BNDES, BNB, etc.) 
4 pontos 

 

35. Autor de Projeto de pesquisa, aprovado por IES, com duração mínima de 01 
ano. (por trabalho). 2 pontos  

36. Participação em Projeto de pesquisa, aprovado por IES, com duração mínima 

de 01 ano.(por trabalho).  
1 pontos 

 

37. Patente licenciada. 50 pontos  

 Seção III 

ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

38. Orientação de Teses, defendidas e aprovadas (por tese).  20 pontos  

39. Co-orientação de Teses, defendidas e aprovadas (por tese).  10 pontos  

40. Orientação de Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas (por 
dissertação).  

12 pontos  

41. Co-orientação de Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas (por 
dissertação).  

6 pontos  

42. Orientação de Monografia de Cursos de Especialização ou Aperfeiçoamento 6 pontos  



(por monografia).  

43. Co-orientação de Monografia de Cursos de Especialização ou Aperfeiçoamento 
(por monografia).  

3 pontos  

44. Orientação de trabalhos de conclusão de Cursos de Graduação (por trabalho).  1 ponto por 

trabalho 

 

45. Orientação de Projetos de Iniciação Científica ou de Extensão (aprovados por 
IES ou instituições de pesquisa), de estagiários de empresas ou de projetos de 
monitoria (por orientação).  

1 ponto  

 

  

Seção I V 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

46. Participação em Banca Examinadora de Concursos Públicos ou Processos 
seletivos para Admissão de docentes e servidores, em IES (por banca).  2 pontos  

47. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Tese, exceto o orientador 
(por banca).  5 pontos  

48. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Dissertação, exceto o 
orientador (por banca).  3 pontos  

49. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Monografia, exceto o 

orientador (por banca) .  
0,5 ponto 

 

 Seção V 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

50. Autor de projeto de extensão aprovado e /ou financiado por órgãos de fomento 

(CNPq, Petrobrás, Finep, BNDES, BNB, etc.) 

8 pontos  

51. Participação em Projeto de extensão, aprovado e /ou financiado por órgãos de 

fomento (CNPq, Petrobrás, Finep, BNDES, BNB, etc.) 
4 pontos  

52. Autor de Projeto de Extensão, aprovado por IES, com duração mínima de 01 
ano (por trabalho). 

6 pontos  

53. Participação em Projeto de Extensão, aprovado por IES, com duração mínima 

de 01 ano.(por trabalho).  
3 pontos  

54. Coordenação ou Ministração de Cursos de Extensão aprovados por Instituição 
de Pesquisa ou IES, com duração mínima de 15 horas na área do concurso (por 
curso).  

2 pontos  

 Seção VI 

ATIVIDADES DE ENSINO 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE PONTOS PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 



PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

55. Atividade de Magistério de ensino 
fundamental e em escolas de língua 
estrangeira  

2 pontos por semestre letivo. 

 

56. Atividade de Magistério de ensino  médio. 4 pontos por semestre letivo  

57. Atividade de Magistério superior    2 pontos para cada 15 horas aula em sala de aula, 

na área do concurso (por semestre letivo). 

 

58. Atividade de monitoria não Graduada  3 pontos por semestre letivo  

59. Atividade de estágio docência. 0,5 ponto para cada 15 horas aula em sala de 

aula, na área do concurso (por semestre letivo). 

 

 

  

Seção VII 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

TIPO DE ATIVIDADE N
o
 DE PONTOS PONTUAÇÃO 

- QUANTIDADE DE 
PONTOS  

QUE OBTIVE EM 
CADA ITEM - 

60. Exercício técnico-profissional, como graduado ou pós-graduado exceto 
docência e residência em Saúde, em função diretamente relacionada com a 
área objeto do concurso (para cada ano). 

16 pontos 
 

61. Exercício técnico-profissional, como não graduado, exceto docência, em 
função diretamente relacionada com a área de conhecimento objeto do 
concurso (para cada ano).  

8 pontos 
 

62 Participações em Cursos de Capacitação, Seminários ou Eventos de 
Capacitação Técnica Profissional. 

1 ponto 
por evento 

 

 

 

 

Local, ____________________________________, _____________/____________/________________ 

 

 

ASSINATURA: _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 


