
 
 

ANEXO  

TABELA DE AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

MODALIDADE ITEM PONTUAÇÃO 

A. Publicações (até 
40 pontos) 

Artigo em periódico (A1) 10 pontos por artigo 
publicado 

Artigo em periódico (A2) 8 pontos por artigo 
publicado 

Artigo em periódico (B1) 5 pontos por trabalho 

Artigo em periódico (B2) 3 pontos por trabalho 

Artigo em periódico (B3) 1 ponto por trabalho 

Livro autoria 6 pontos por livro publicado 

Livro 
coordenação/organização 

4 pontos por livro publicado 

Capítulo de livro 4 pontos por capítulo em 
livro publicado, 
considerando-se até 5 
capítulos no biênio 

B. Orientações (até 
20 pontos) 
 
 

Orientação de dissertação 
de mestrado concluída 

5 pontos por supervisão 

Orientação de dissertação 
de mestrado em 
andamento 

2 pontos por dissertação 

Co-orientação de 
dissertação de mestrado 
concluída 

2 pontos por dissertação 

Co-orientação de 
dissertação de mestrado 
em andamento 

1 ponto por trabalho 

Participação em Banca de 
Qualificação (Mestrado e 
Doutorado) 

1 ponto por Banca 

Participação em Banca de 
Trabalho Final (Mestrado 
ou Doutorado) 

2 pontos por Banca 

C. Trabalhos 
técnicos e de gestão 
(até 30 pontos) 

Material 
didático/instrucional para 
educação profissional  

3 pontos por material 
 

Implementação de prática 
inovadora, replicável e com 
impacto relevante no 
sistema de justiça 

5 pontos por produto 

Artigo publicado em revista 
ou publicação técnica 
nacional 

2 pontos por artigo 

Artigo publicado em revista 
ou publicação técnica 
internacional 

4 pontos por artigo 



 
 

Artigo publicado na 
imprensa, de circulação 
nacional 

1 pontos por artigo 

Processo/serviço/tecnologia 
não patenteável 

3 pontos por produto 

Modelo ou metodologia 4 pontos por produto 

Produção de base de 
dados técnico científica 
pública 

4 pontos por base de 
dados 

Laudo técnico 2 pontos por laudo 

Assessoria e consultoria 
em políticas públicas 

5 pontos 

Participação em comissão 
técnico-científica 

2 pontos  

Relatório técnico conclusivo 
de projeto, programa ou 
política 

5 pontos por relatório 

Elaboração de norma ou 
marco regulatório 

5 pontos por produto 

Elaboração de projeto 
técnico ou serviço 

5 pontos por produto 

Ocupação de cargo de 
direção ou coordenação de 
projeto, programa ou 
política de governo 

5 pontos por ano 

Disciplinas ministradas no 
programa 

2 pontos por disciplina 

Integrar o Colegiado do 
Curso 

2 pontos por ano 

Participação em Bancas ou 
Comissões de Processo 
Seletivo 

2 pontos por 
Banca/Comissão 

D. Projetos de 
Pesquisa (até 20 
pontos) 

Coordenação de projetos 
de pesquisa ou de 
extensão (com interface de 
pesquisa) financiados por 
agências públicas de 
fomento (CNPq, CAPES, 
FAPs) 

10 pontos por projeto 

Coordenação de projetos 
de pesquisa cadastrados 
nas escolas judiciais 

7 pontos por projeto 
 

Participação em equipe de 
projeto de pesquisa 

5 pontos por projeto (por 
ano) 

Membros de comissão 
técnica ou grupo de 
trabalho, no âmbito do 
Poder Judiciário 

3 pontos 



 
 

E. Participação em 
eventos técnicos e 
científicos (até 5 
pontos) 

Coordenação de curso em 
escolas judiciais, 
congresso, seminário etc  

3 pontos por evento 

 Curso ministrado em  
escolas judiciais ou 
apresentação de trabalho 
em congressos, seminários, 
etc  

2 pontos por evento 

F. Prêmios e 
Distinções (até 5 
pontos) 

Vencedor de premiação 
promovida por associação 
científica, condecoração 
oficial, professor 
homenageado, patrono, 
etc. 

Até 5 pontos 

TOTAL 
[A+B+C+D+E+F+G] 

 Até 120 pontos 

 

 

 

 




