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ANEXO IV
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FAUFBA 2021-2025 / PROQUAD
MESTRADO E DOUTORADO
item

peso pontuação

critérios

1. Docentes que já estejam em formação em instituição credenciada 2,50
para o doutorado nos últimos dois anos;

10

-

2. Docentes que já estejam em formação em instituição credenciada 2,00
para o mestrado no último ano;
3. Docentes contemplados com bolsa sanduíche ou bolsa para 1,75
doutorado pleno no exterior;

10

-

10

-

4. Docentes que ocuparam cargos administrativos nos últimos cinco 1,50
anos, após cumprido o mandato referente ao cargo;

10

-

5. Docentes que desenvolveram atividades de orientação nos últimos
cinco anos num total mínimo de 05 orientações (acadêmica, TFG, 1,00
monitoria, iniciação científica, iniciação à extensão entre outras);

10

5 até 5 orientações nos
últimos 5 anos e 1 ponto a
cada orientação extra pontuação máxima 10

6. Docentes em início de carreira, exceto aqueles em estágio
0,75
probatório;

10

10 pontos até 5 anos da data
de contratação regular

7. Docente em regime de trabalho na seguinte ordem: DE, 40H e 20H. 0,50

10

10 para DE, 7.5 para 40h e 5
para 20h

ATIVIDADES PÓS-DOUTORAIS
Item

Peso Pontuação

Critérios

1. Docentes que tenham sido convidados como professor ou
pesquisador visitante junto a instituições de excelência reconhecida 2,50
ou tenham bolsas de estudo concedidas pelo programa CAPESPRINT ou por agências de fomento;

10

2. Docentes que ocuparam cargos administrativos nos últimos cinco 2,00
anos, após cumprimento do mandato referente ao cargo;

10

5/cargo

3. Docentes que desenvolveram atividades de orientação nos últimos
cinco anos num total mínimo de 05 orientações (acadêmica, TFG, 1,75
monitoria, iniciação científica, iniciação à extensão, mestrado,
doutorado entre outras);

10

5 até 5 orientações nos
últimos 5 anos e 1 ponto a
cada orientação extra pontuação máxima 10

4. Docente que ainda não se afastou para tal fim (atividades pós 1,50
doutorais);

10

10 para quem não se afastou
para essa titulação

1,00

10

a partir de 7 anos da titulação
de doutor, 10 pontos

6. Docente com maior tempo da última atividade pós-doutoral 0,75
(atividades pós doutorais);

10

1 ponto/ano a partir de 5 anos
do último pós doutorado pontuação máxima 10 pontos

7. Docente em regime de trabalho na seguinte ordem: DE, 40H e 20H. 0,50

10

10 para DE, 7.5 para 40h e 5
para 20h

5. Docente com maior tempo de obtenção do grau de doutor;

-

