
NOME: ALYCE CARDOSO CAMPOS NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 202202000246

TITULAÇÃO PONTOS**
NÚMEROS DOS 
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS

TÍTULO DO
CANDIDATO

PONTUAÇÃO 
INFORMADA

Título de Doutor na Área do Conhecimento do Concurso (2º
nível)*

50

Título de Doutor na Grande Área do Conhecimento do
Concurso (1º nível)*

30

Título de Doutor fora da Grande Área do Conhecimento do
Concurso (1º nível)*

20

Título de Mestre na Área do Conhecimento do Concurso (2º
nível)*

20 P.1 A 4
Mestre em 

Administraçao
20

Título de Mestre na Grande Área do Conhecimento do
Concurso (1º nível)*

15

Título de Mestre fora da Grande Área do Conhecimento do
Concurso (1º nível)*

7

Formação Pedagógica de Docentes ou Curso regular em
Licenciatura, desde que a escolaridade exigida para o cargo
não seja de Licenciatura

5 p 5 a 6
Curso formação didatico-

pedagogica
5

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO 

DE CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL DA CARREIRA EBTT

QUADRO DE APURAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS (ELABORADO PELA BANCA EXAMINADORA)

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO

EDITAL 40/2022 - MARKETING - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (DCSA) - BELO HORIZONTE

2 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

QUADRO 1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA (Máximo 50 pontos)



25

DESCRIÇÃO PONTOS
NÚMEROS DOS
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS

NÚMERO DE
SEMESTRES 
COMPLETOS 
INFORMADO

PONTUAÇÃO 
INFORMADA

Aulas em disciplinas de cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, Ensino Médio, Graduação, Pós-
Graduação stricto sensu ou lato sensu

1 ponto por
semestre 
completo 

P.7 A 12 3 3

Atividades profissionais em áreas relacionadas à do
concurso

0,5 ponto por
semestre 
completo

P.13 A 16 6 3

6

DESCRIÇÃO PONTOS
NÚMEROS DOS
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS

QUANTIDADE 
INFORMADA

PONTUAÇÃO 
INFORMADA

Coordenador de projeto de pesquisa financiado por agência
oficial de fomento

2 pontos por
projeto por
ano

0

Membro de equipe executora de projeto de pesquisa
financiado por agência oficial de fomento

0,5 ponto por
projeto por
ano

0

QUADRO 3 – ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUIÇÃO CIENTÍFICA (Máximo: 30 pontos)

* Tabela oficial de Áreas do Conhecimento disponibilizada no portal do CNPq.                                                                                            ** Para 
efeito de contagem de pontos será quantificado apenas o título relativo à formação acadêmica de maior grau, não sendo permitida a contagem 
cumulativa de títulos acadêmicos, exceto para a Formação Pedagógica de Docentes ou Curso regular em Licenciatura, desde que a escolaridade 
exigida para o cargo não seja de Licenciatura (5 pontos), servando o máximo de 50 pontos nesse item. Diplomas de cursos de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) obtidos em instituições de ensino estrangeiras, não revalidados ou não reconhecidos por instituição de ensino superior 
credenciada pelo Ministério de Educação, não serão aceitos para a prova de títulos.

QUADRO 2 – ATIVIDADE ACADÊMICA DE ENSINO E PROFISSIONAL(Máximo: 20 pontos)

Total Quadro 2

Total Quadro 1



Coordenador de projeto de pesquisa com financiamento
privado

1 ponto por
projeto por
ano

0

Membro de equipe executora de projeto de pesquisa com
financiamento privado

0,5 ponto por
projeto por
ano

0

Orientação de alunos bolsistas PIBIC/BIC-Jr
0,3 ponto por
aluno por 

0

Orientação de monografias de conclusão de curso de
graduação

0,2 ponto por
monografia 
concluída

0

Orientação de dissertação de mestrado
2 pontos por
dissertação 
concluída

0

Coorientação de dissertação de mestrado
1 ponto por
dissertação 
concluída

0

Orientação de tese de doutorado
4 pontos por
tese 
concluída

0

Coorientação de tese de doutorado
2 pontos por
tese 
concluída

0

Supervisão de bolsista de pós-doutorado
1 ponto por
ano

0

Bolsista de produtividade e pesquisa
4 pontos por
ano

0

Participação em bancas de dissertação de mestrado
(exceto quando orientador e coorientador)

0,5 ponto por
banca

0

Participação em bancas de tese de doutorado (exceto
quando orientador e coorientador)

1 ponto por
banca

0

Participação em bancas de qualificação de doutorado
(exceto quando orientador e coorientador)

0,5 ponto por
banca

0

Artigo em periódico classificação Qualis/CAPES A1 e A2
6 pontos por
artigo

P.17 A 19 2 12

Artigo em periódico classificação Qualis/CAPES B1 e B2
3 pontos por
artigo

P.20 A 28 6 18

Artigo em periódico classificação Qualis/CAPES B3
2 pontos por
artigo

P.29 A 47 13 26

Artigo em periódico classificação Qualis/CAPES B4 e B5
1 ponto por
artigo

P. 48 A 64 11 11



Artigo completo em anais de congresso internacional
2 pontos por
artigo

0

Resumo em anais de congresso internacional
0,5 ponto por
resumo

0

Artigo completo em anais de congresso nacional
1 ponto por
artigo

0

Resumo em anais de congresso nacional
0,2 ponto por
resumo

0

Autor de livro publicado no exterior
6 pontos por
livro

0

Autor de capítulo de livro publicado no exterior
2 pontos por
capítulo

0

Autor de livro publicado no Brasil
4 pontos por
livro

0

Autor de capítulo de livro publicado no Brasil
1,5 ponto por
capítulo

0

Editor de periódico editado no exterior
6 pontos por
periódico

0

Editor de periódico editado no Brasil
2 pontos por
periódico

0

Pedido de depósito de patente
1 ponto por
pedido

0

Carta de patente concedida
5 pontos por
carta

0

Registro de desenho industrial
2 pontos por
registro

0

Registro de Software 
2 pontos por
registro

0

Registro de Modelo de Utilidade
1 ponto por
registro

0

Participação em corpo editorial em periódicos editados no
exterior

1 ponto por
periódico

0

Participação em corpo editorial em periódicos editados no
Brasil

0,5 ponto por
periódico

0

Participação como revisor de periódico editado no exterior
0,5 ponto por
periódico

0

Participação como revisor de periódico editado no Brasil
0,5 ponto por
participação

0

Participação como revisor de evento realizado no exterior
0,2 ponto por
participação

0

Participação como revisor de evento realizado no Brasil
0,2 ponto por
participação

0



Participação em evento científico no exterior com
apresentação de trabalho

0,5 pontos
por 
participação

0

Participação em evento científico nacional ou internacional
no Brasil com apresentação de trabalho

0,2 ponto por
participação

0

Coordenador de projeto de extensão financiado por agência
oficial de fomento

2 pontos por
projeto por
ano

0

Membro de equipe executora de projeto de extensão
financiado por agência oficial de fomento

0,5 ponto por
projeto por
ano

0

Coordenador de projeto de extensão com financiamento
privado

1 ponto por
projeto por
ano

0

Membro de equipe executora de projeto de extensão com
financiamento privado

0,5 ponto por
projeto por
ano

0

Total Quadro 3 30

61

Deverão ser considerados e avaliados apenas os títulos relativos à Atividade Acadêmica de Pesquisa e Extensão e Produção Científica, conforme 
descrito no Quadro 3, realizados nos últimos cinco anos da data de realização da Etapa de Prova de Títulos.

NOTA DA PROVA DE TÍTULOS


