
ANEXO I 

Quadro 1. Formulário de autoavaliação do candidato 

Item Atividade Pontos Quantidade Pontuação 

Numeração 

do(s) 

comprovante(s) 

no Lattes 

Uso da 

comissão 

1 
Artigos publicados em periódicos que 

tratem de temática relacionada a 

educação especial e educação inclusiva 
100 / artigo 

    

2 
Artigos publicados em periódicos, que 

tratem de temáticas relacionadas a área 

da educação ou áreas afins 
85 / artigo 

    

3 
Capítulo de livro com ISBN (até o 

máximo de 30 pontos) 10 / capítulo 
    

4 
Livro com ISBN (até o máximo de 90 

pontos) 30/ livro 
    

5 
Resumo simples em eventos científicos 

(até o máximo de 10 pontos) 
1 / resumo 

    

6 

Resumo expandido (2 ou mais páginas) 

em eventos científicos (até o máximo de 

20 pontos) 
2 / resumo 

    

7 

Trabalho completo publicado em anais 

de eventos científicos (mínimo 5 páginas 

e contendo abstract) (até o máximo de 

10 pontos) 

3 / trabalho 

    

8 

Encartes, publicações técnicas e 

produtos desenvolvidos, que estejam 

relacionados com a área do Programa 
5 / item 

    

9 
Patente (registrada ou depositada) (até 

o máximo de 10 patentes) 70 / patente 
    

10 

Atuação profissional na área de inclusão 

e acessibilidade (Máximo de 50 pontos) 
10 / ano 

    

11 

Orientação ou coorientação em 

monografia de especialização aprovada 

(até o máximo de 50 pontos) 
5 / aluno 

    

12 

Orientação ou coorientação em 

trabalho de conclusão de curso com 

monografia aprovada (até o máximo de 

50 pontos) 

5 / aluno 

    

13 
Estudante de iniciação científica 

PIBIC/PIBITI/PIVIC 
5 / semestre 

     

14 
Estudante de iniciação científica PIBIC 

Júnior ou PIBIC – EM 3 /semestre 
    



15 
Estudante de iniciação à docência 

(PIBID e Residência) (Máximo 8 pontos) 
2 / semestre 

    

16 
Estudante de Programa de Educação 

Tutorial (PET) (Máximo 12 pontos) 
3 / semestre 

    

17 

Monitoria em disciplinas de graduação 

(Máximo de 20 pontos) 

4 / 100 horas 

ou 

equivalente 

    

18 

Certificado de conclusão de curso de 

especialização “Lato sensu” na área da 

educação (Máximo de 40 pontos) 

20 / 360 

horas ou 

equivalente 

    

19 
Cursos ministrados relacionados à área 

da vaga (Máximo de 50 pontos) 

10 / 40 horas 

ou 

equivalente 

    

20 
Palestras proferidas relacionadas à área 

da vaga (Máximo de 10 pontos) 1 / palestra 
    

TOTAL   

 

Nome: _______________________________________ Assinatura:__________________________ 

Observações: 

- Os artigos e os trabalhos científicos deverão ser comprovados por meio da cópia da 1ª página do trabalho; exceto para o 

item 13 que deverá ser comprovado pela cópia da 1ª e da última página do trabalho; 

- A atuação profissional na área deverá ser comprovada mediante cópia de contrato registrado em carteira de trabalho, 
contrato como profissional autônomo, declaração do órgão ou nomeação 


