
                       
 

 

Planilha aprovada em reunião do Colegiado do Departamento de Informática Aplicada em 09/07/2014 

 
TABELAS DE PONTUAÇÃO NO EXAME DE TÍTULOS E TRABALHOS 

 
 
 

UNIDADE: INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA APLICADA 

ÁREA/SUBÁREA DE CONHECIMENTO: Gestão de Grandes Volumes de Dados 

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________ 
 
TABELA 1: Grupo de Indicadores de Inserção na Área de Conhecimento do Concurso e de 
Atividades Administrativas e Atuação Profissional (Peso: 10% da nota do exame de títulos e 
trabalhos). 
 
Observações extraídas do Anexo VII das Decisões 164/2013 e 228/2013 do Conselho 
Universitário da UFRGS: 
 
1) O valor de cada tipo de indicador atribuído pelo examinador reflete a totalidade dos itens 
daquele tipo de indicador e não os itens individuais que o compõem.  
 
2) A pontuação de cada candidato por grupo de indicadores é calculada pela soma dos valores  
dos tipos de indicadores obtida pelo candidato (no máximo 10 pontos), multiplicada pelo 
respectivo peso da tabela a seguir. 
 
3) Se a soma dos valores dos tipos de indicadores obtida pelo candidato for maior do que 10 
pontos, o candidato obterá a pontuação máxima de 10 pontos, independentemente da soma dos 
valores por ele obtida.  
 
4) A pontuação dos candidatos neste grupo de indicadores é calculada pelos examinadores 
através da seguinte fórmula: 
 

Pontuação_Grupo_1 = Soma_Tabela_1 x Peso_Tabela_1 
 
Onde: 
 
Pontuação_Grupo_1: Pontuação do candidato no grupo de indicadores da Tabela 1 (no máximo 10 

pontos), calculada pelo examinador. 
 
Soma_Tabela_1: Soma dos valores dos tipos de indicadores da Tabela 1 obtidos pelo candidato 

(saturada em 10 pontos, se for o caso), calculada pelo examinador. 
 
Peso_Tabela_1: Peso do Grupo de Indicadores da Tabela 1: 10% (dez por cento), ou seja, 0,1. 
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NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________ 
 
Tabela 1 – Grupo de Indicadores de Inserção na Área de Conhecimento do Concurso e de 
Atividades Administrativas e Atuação Profissional (Peso: 10% da nota do exame de títulos e 
trabalhos). 
 

TIPO DE INDICADOR 

Valor máximo 
atribuído pelo 
Departamento ao tipo 
de indicador (o valor 
mínimo é zero) 

Valor do tipo de 
indicador 
atribuído pelo 
Examinador ao 
candidato 

Participações em órgãos de fomento e em comissões em nível 
nacional e internacional. 1,0   

Participações em diretorias e conselhos de sociedades 
científicas nacionais e internacionais. 1,0   

Coordenações de eventos científicos de âmbito nacional e 
internacional. 1,0   

Participações em bancas de concursos para professor 
universitário em universidades. 2,0   

Participações em bancas de doutorado em universidades. 1,0   

Participações em bancas de mestrado em universidades. 0,5   

Participações em comitês editoriais de periódicos de âmbito 
nacional e internacional. 0,5   

Coordenações de projetos de pesquisa acadêmicos na área de 
Computação ou área afim aprovados pelas instâncias 
competentes das instituições de ensino e/ou pesquisa e/ou 
agências de fomento. 

2,5 

 

Participação em projetos de pesquisa acadêmicos na área de 
Computação ou área afim aprovados pelas instâncias 
competentes das instituições de ensino e/ou pesquisa e/ou 
agências de fomento. 

1,0 

 

Coordenações de atividades de extensão acadêmicos na área 
de Computação ou área afim aprovados pelas instâncias 
competentes das instituições de ensino. 

1,0 
 

Participação em projetos de extensão acadêmicos na área de 
Computação ou área afim aprovados pelas instâncias 
competentes das instituições de ensino. 

0,5 
 

Organização de eventos acadêmicos na área de Computação 
ou área afim (simpósios, congressos, “workshops”, escolas 
temáticas). 

0,5 
 

Prêmios e distinções de natureza técnico-científica, artística 
ou profissional na área de Computação ou área afim. 1,0   

Atividades de avaliação e revisão de artigos científicos para 
revistas e/ou conferências, congressos, simpósios científicos 
e similares na área de Computação ou área afim. 

0,5 
 

Atividades de avaliação como parecerista ou consultor de 
órgão de fomento ou instituição de ensino e/ou pesquisa. 0,5   

Cargos de Direção em unidades (faculdades, escolas, 
institutos) e centros acadêmicos universitários. 2,0   

Cargos de chefia de departamento e de coordenação de 
cursos, programas de pós-graduação e de outras comissões 
(pesquisa, extensão) dentro da Universidade. 

2,0 
 

Participações em órgãos colegiados na Administração Central 
de Universidades. 0,5   

Participações em órgãos colegiados no nível das unidades, 
centros e departamentos. 0,5   

Atividade profissional na área de Computação ou área afim. 0,5   

Pontuação do candidato no Grupo de Indicadores 
atribuída pelo examinador _____________________________ 

Soma da 
Tabela 1 

 
______________ 

Pontuação_Grupo_1 (0,10 x Soma da Tabela 1): __________ 

NOTA: Soma máxima nesta tabela = 20,00 pontos, mas satura em 10,00 pontos. 
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TABELA 2: Grupo de Indicadores de Produção de Conhecimento (Peso: 55% da nota do 
exame de títulos e trabalhos) 
 
Observações extraídas do Anexo VII das Decisões 164/2013 e 228/2013 do Conselho 
Universitário da UFRGS: 
 
1) O valor de cada tipo de indicador atribuído pelo examinador reflete a totalidade dos itens 
daquele tipo de indicador e não os itens individuais que o compõem.  
 
2) A pontuação de cada candidato por grupo de indicadores é calculada pela soma dos valores dos 
tipos de indicadores obtida pelo candidato (no máximo 10 pontos), multiplicada pelo respectivo 
peso da tabela a seguir. 
 
3) Se a soma dos valores dos tipos de indicadores obtida pelo candidato for maior do que 10 
pontos, o candidato obterá a pontuação máxima de 10 pontos, independentemente da soma dos 
valores por ele obtida.  
 
4) A pontuação dos candidatos neste grupo de indicadores é calculada pelos examinadores 
através da seguinte fórmula: 
 

Pontuação_Grupo_2 = Soma_Tabela_2 x Peso_Tabela_2 
 
Onde: 
 
Pontuação_Grupo_2: Pontuação do candidato no grupo de indicadores da Tabela 2 (no máximo 10 

pontos), calculada pelo examinador. 
 
Soma_Tabela_2: Soma dos valores dos tipos de indicadores da Tabela 2 obtidos pelo candidato 

(saturada em 10 pontos, se for o caso), calculada pelo examinador. 
 
Peso_Tabela_2: Peso do Grupo de Indicadores da Tabela 2: 55% (cinquenta e cinco por cento), ou 

seja 0,55. 
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NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________ 
 
Tabela 2: Grupo de Indicadores de Produção de Conhecimento (Peso: 55% da nota do exame de 
títulos e trabalhos) 
 

TIPO DE INDICADOR 

Valor máximo 
atribuído pelo 
Departamento ao 
tipo de indicador 
(o valor mínimo é 
zero) 

Valor do tipo de 
indicador 
atribuído pelo 
Examinador ao 
candidato 

Livros na área de Computação publicados no Brasil há 
menos de 5 anos, submetidos a avaliação editorial. 0,5 

 

Livros na área de Computação publicados no exterior há 
menos de 5 anos, submetidos a avaliação editorial. 2,0   

Capítulos de livros na área de Computação publicados no 
Brasil há menos de 5 anos, submetidos a avaliação 
editorial. 

0,1 
 

Capítulos de livros na área de Computação publicados no 
exterior há menos de 5 anos, submetidos a avaliação 
editorial. 

1,0 
 

Artigos completos na área de Computação, publicados em 
periódicos indexados, publicados no Brasil há menos de 5 
anos. 

0,5 
 

Artigos completos na área de Computação, publicados em 
periódicos indexados, publicados no exterior há menos de 
5 anos. 

6,0 
 

Artigos completos na área de Computação, publicados em 
anais de conferências qualificadas, publicados no Brasil 
há menos de 5 anos. 

0,25 
 

Artigos completos na área de Computação, publicados em 
anais de conferências qualificadas, publicados no exterior 
há menos de 5 anos. 

2,0 
 

Apresentação de palestras e trabalhos a convite na área 
de Computação em eventos no país e no exterior. 1,0 

 

Coordenações de grupo de pesquisa na área de 
Computação. 1,0 

 

Participação em grupos de pesquisa acadêmicos na área 
de Computação. 0,25 

 

Patentes e produtos na área de Computação. 1,0   

Pontuação do candidato no Grupo de Indicadores 
atribuída pelo examinador _____________________________ 

Soma da 
Tabela 2: 

 
_____________ 

Pontuação_Grupo_2 (0,55 x Soma da Tabela 2): __________ 
 
  NOTA: Soma máxima nesta tabela = 15,60 pontos, mas satura em 10,00 pontos. 
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TABELA 3: Grupo de Indicadores de Atividade Acadêmica (Peso de 35% da nota do exame de 
títulos e trabalhos) 
 
Observações extraídas do Anexo VIII das Decisões 164/2013 e 228/2013 do Conselho 
Universitário da UFRGS: 
 
1) O valor de cada tipo de indicador atribuído pelo examinador reflete a totalidade dos itens 
daquele tipo de indicador e não os itens individuais que o compõem.  
 
2) A pontuação de cada candidato por grupo de indicadores é calculada pela soma dos valores  
dos tipos de indicadores obtida pelo candidato (no máximo 10 pontos), multiplicada pelo 
respectivo peso da tabela a seguir. 
 
3) Se a soma dos valores dos tipos de indicadores obtida pelo candidato for maior do que 10 
pontos, o candidato obterá a pontuação máxima de 10 pontos, independentemente da soma dos 
valores por ele obtida.  
 
4) A pontuação dos candidatos neste grupo de indicadores é calculada pelos examinadores 
através da seguinte fórmula: 
 

Pontuação_Grupo_3 = Soma_Tabela_3 x Peso_Tabela_3 
 
Onde: 
 
Pontuação_Grupo_3: Pontuação do candidato no grupo de indicadores da Tabela 3 (no máximo 10 

pontos), calculada pelo examinador. 
 
Soma_Tabela_3: Soma dos valores dos tipos de indicadores da Tabela 3 obtidos pelo candidato 

(saturada em 10 pontos, se for o caso), calculada pelo examinador. 
 
Peso_Tabela_3: Peso do Grupo de Indicadores da Tabela 3: 35% (trinta e cinco por cento), ou seja, 

0,35. 
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NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________ 
 
Tabela 3: Grupo de Indicadores de Atividade Acadêmica (Peso: 35% da nota do exame de 
títulos e trabalhos) 
 

TIPO DE INDICADOR 

Valor máximo 
atribuído pelo 
Departamento ao 
tipo de indicador 
(o valor mínimo é 
zero) 

Valor do tipo de 
indicador atribuído 
pelo Examinador 
ao candidato 

Pós-doutorado na área de Computação. 3,0   

Pós-doutorado nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias ou Bioinformática. 2,0 

 

Bolsas de Pesquisa e de Extensão, não cumulativas com a 
pontuação dos demais itens desta tabela, obtidas na área 
de Computação. 

1,5 
 

Atividades de Ensino de Graduação na área de 
Computação. 3,0 

 

Atividades de Ensino de Pós-Graduação stricto sensu na 
área de Computação. 3,0 

 

Atividades de Ensino em cursos de especialização e 
extensão na área de Computação. 1,0 

 

Orientações de graduação (iniciação científica, extensão, 
trabalho de conclusão, monitoria, estágios) na área de 
Computação. 

1,0 
 

Orientações e coorientações de Mestrado na área de 
Computação. 1,25 

 

Orientações e coorientações de Doutorado na área de 
Computação. 1,5 

 

Supervisões de atividades de Pós-doutorado na área de 
Computação. 1,0 

 

Doutorado na área de Computação.* 6,0   

Doutorado nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias ou Bioinformática. 4,0 

 

Curso de Graduação na área de Computação. 0,5   

Pontuação do candidato no Grupo de Indicadores 
atribuída pelo examinador _____________________________ 

Soma da 
Tabela 3: 

 
________________ 

Pontuação_Grupo_3 (0,35 x Soma da Tabela 3): __________ 
* (Incluído pela Decisão nº 228/2013) 
 
NOTA: Soma máxima nesta tabela = 28,75 pontos, mas satura em 10,00 pontos. 
 
Cálculo da Nota Final do Exame de Títulos e Trabalhos: 
A nota final do candidato no Exame de Títulos e Trabalhos é calculada pelo examinador através 
da seguinte fórmula: 
 
Nota_do_Exame_de_Títulos_e_Trabalhos = 
Pontuação_Grupo_1 + Pontuação_Grupo_2 + Pontuação_Grupo_3 = ____________ 
 
 
Porto Alegre, …… de ……………………………… de …………….. 
 
NOME DO EXAMINADOR: _____________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO EXAMINADOR: _____________________________________________________________ 
 
Esta nota do Exame de Títulos e Trabalhos deve ser lançada na Planilha Modelo C pelo examinador. 
 

Planilha previamente rubricada pelo Chefe do Departamento 


