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Dedicação Exclusiva 01 (uma)

Ficam retificados os itens 5, 6, 7, 8 e 9 do Edital nº 178/2009 de 17 de agosto 
de 2009, passando assim sua redação, bem como a publicação dos anexos.

5.0. DAS ETAPAS DO CONCURSO
5.1.   O Concurso constará das etapas abaixo e na seguinte ordem::

5.1.1. prova escrita; (eliminatória)
5.1.2. prova didática; (classificatória)
5.1.3. análise de currículo (classificatória)
5.1.4. apresentação projeto pesquisa (classificatória)

;
5.2. A pontuação de cada candidato, em cada etapa será a média aritmética 

dos pontos a ele atribuídos pelos examinadores individualmente, em 
uma escala de 0 a 10.

6.0.DA PROVA ESCRITA (10 PONTOS)
6.1. A prova escrita será aplicada a todos os candidatos em conjunto, com 

a duração máxima de 4 (quatro) horas e versará sobre tema constante 
do conteúdo programático.

6.2. O  tema,  comum  para  todos  os  candidatos,  será  sorteado  com 
antecedência de uma hora, de modo a propiciar aos mesmos, prazo 
para consulta.

6.2.1. O tema será sorteado por um dos candidatos, na 
presença dos demais e terá início a prova escrita imediatamente 
após  o  decurso  do  prazo  de  consulta,  em  folhas  de  papel 
rubricadas pela banca.
6.2.2. As  provas  entregues  pelos  candidatos  serão 
acondicionadas em envelope opaco, lacrado e rubricados pelos 
membros da Banca Examinadora, só podendo ser aberto por eles 
ao se iniciarem os trabalhos de correção e/ou julgamento.

6.3. O candidato que não obtiver nota mínima de 7,00 (sete) pontos nesta 
          etapa será eliminado do concurso.
6.4      A prova será pontuada de acordo com o anexo II.

7.0.   DA PROVA DIDÁTICA (10 PONTOS)



7.1.   A prova didática será pública, e deverá constar de uma preleção, com a 
duração mínima de 50 (cinqüenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos 
acerca de um tema do conteúdo programático, sorteado com antece-
dência de 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, para os candidatos, 
obedecidos à ordem de inscrição e será gravada para efeito de registro 
e avaliação.

7.2. A  banca  poderá  optar  por  sortear  um  tema  único  para  todos  os 
candidatos, mas nesse caso: 
7.2.1. todos  os  candidatos  devem  entregar  seu  material  didático 

(arquivos eletrônicos, lâminas de projeção, modelos, planos de 
aula, etc.) no momento do inicio da primeira aula, conforme a 
ordem de inscrição;

7.2.2. o  material  entregue  pelo  candidato  será  acondicionado 
separadamente em envelope lacrado, que será aberto somente 
no momento da aula;

7.2.3. o não-comparecimento do candidato na hora estabelecida para 
entrega dos materiais didáticos implica em sua eliminação do 
concurso.

7.2.4. uma vez entregue, o candidato não poderá alterar ou adicionar 
itens nesse material, inclusive durante a sua aula; 

7.3. O não-cumprimento, pelo candidato, do prazo estabelecido de 45 a 55 
minutos para a aula implicará em penalização da sua nota, mas não 
necessariamente na sua eliminação  por esse motivo.

7.4. Se possível,  todos os candidatos realizam suas provas didáticas no 
mesmo dia.
7.4.1.

7.5.   A Aula será pontuada conforme o Anexo III.

8.0. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO (10 PONTOS )
8.1. A análise do currículo consiste na apreciação dos elementos 

comprobatórios do mérito do candidato;  no seu julgamento,  atribui-se 
valor ao Currículo Lattes, levando-se em consideração:

8.1.1. exemplares de obras técnicas, científicas ou artísticas, principal-
mente as pertinentes à área objeto do concurso;

8.1.2. cópias de artigos publicados ou de trabalhos completos apresen-
tados em eventos acadêmicos; 

8.1.3. documentos relativos às atividades profissionais exercidas ante-
riormente;

8.1.4. aprovação em concurso para desempenho de cargo ou função 
onde se aplicam os conhecimentos da área objeto do concurso 
ou de outros a ela correlatos.

8.2.   O simples desempenho de funções alheias à matéria do concurso, a 
apresentação  de  trabalhos  cuja  autoria  não  possa  ser  comprovada 
e/ou  a  exibição  de atestados e  certificados  de  comparecimento  em 
congressos,  simpósios,  encontros,  ou  eventos  similares,  não consti-
tuem títulos.

8.3.   Só serão considerados, para efeito de pontuação, os títulos efetivamen-
te comprovados no Currículo Lattes, a ser apresentado no ato da ins-
crição, conforme previsão do item 1.3.2.



          8.4. A pontuação atribuída será a constante do anexo IV 

9.0. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE DOCÊNCIA (10 PONTOS)
9.1. A apresentação do Plano de Docência terá  duração máxima de 50 

minutos, e consistirá na apresentação oral (20 min.), pelo candidato, e 
posterior argüição (30 min), pela banca, sobre o  referido Plano, onde 
serão avaliados, entre outros itens:
a)  Relevância,  atualidade e viabilidade da proposta  de trabalho nas 

linhas de pesquisa do Programa Institucional de Bioengenharia;
b) Propostas de integração entre ensino de graduação, ensino de pós-

graduação, pesquisa e extensão;
c)  Viabilidade  de  cooperações  e  parcerias  locais,  nacionais  e 

internacionais;
d) Inserção nas diretrizes do Programa Institucional de Bioengenharia 

do Departamento de Engenharia de Biossistemas da UFSJ.
9.2. A apresentação do Plano de docência será pontuada conforme o Anexo 

V.

ADRIANA AMORIM DA SILVA
Diretora da Divisão de Apoio e Procedimentos Administrativos

PROEN/UFSJ



ANEXO II
AVALIAÇÃO DE PROVA ESCRITA

Concurso: ______________________________________________________________

Candidato:______________________________________________________________

Membro da banca avaliadora: ______________________________________________

Itens
Avaliados

Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Obtida

uso  correto  da  gramática;  seqüência  e  organização 
lógica  do  assunto,  concatenação  das  frases  e  dos 
parágrafos,  arranjo  didático  das  partes  (introdução, 
objetivo, desenvolvimento, conclusão)

10

conteúdo  adequado  ao  tema  da  prova;  nível  do 
conhecimento adequado  ao de pós-graduação; uso de 
termos  técnicos  e  linguagem  científica  apropriados; 
domínio do assunto.

10

Nota Média 20:2 = 10



ANEXO III

AVALIAÇÃO DE PROVA DIDÁTICA

Concurso: ______________________________________________________________

Candidato:______________________________________________________________

Membro da banca avaliadora: ______________________________________________

Itens
Avaliados

Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Obtida

concatenação  das  idéias  e  sequência  lógica  do 
assunto;  arranjo  didático  das  partes  (introdução, 
objetivo, desenvolvimento, conclusão);

10

conteúdo  adequado  ao  tema  da  aula;  nível  do 
conhecimento adequado  ao de graduação; uso de 
termos técnicos e linguagem científica apropriados; 
domínio do assunto.

10

utilização correta de recursos didáticos,  qualidade 
dos  recursos  utilizados,  auxílio  e  utilidade  dos 
recursos  na  compreensão  do  assunto;  postura 
diante  da  platéia;  clareza  e  dicção,  capacidade 
despertar interesse da platéia

10

capacidade de síntese e adequação ao tempo pré-
determinado 

10

Nota Média 40:4 = 10



ANEXO IV

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO

Candidato:_______________________________________________________________

Banca avaliadora: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ITENS AVALIADOS PTOS. QTDE.
Fator 
Imp*

Autoria
(15%)** TOTAL

1. Formação Complementar      
1.1. Experiência internacional      
       1.1.1. Doutorado integral 200 0   0
       1.1.2. Doutorado sanduíche 30 0   0
1.2. Pós-Doutorado (min.1 ano) (máximo 2 programas)      
       1.2.1. No exterior 50 0   0
       1.2.2. No Brasil 25 0   0
1.3. Curso de especialização (mínimo 360h) 2 0   0
1.5. Iniciação científica (cada 12 meses com bolsa) 2 0   0
2. Produção Científica (recente - 2004-2009)      
2.1. Artigo em periódico indexado (publicado ou aceito)      
      Artigo 1 100 0 0 1,15 0
      Artigo 2 100 0 0 1 0
      Artigo 3 100 0 0  0
      Artigo 4 100 0 0  0
      Artigo 5 100 0 0  0
      Artigo 6 100 0 0  0
      Artigo 7 100 0 0  0
      Artigo não-indexado 1 2 0   0
      Artigo não-indexado 2 2 0   0
2.2. Artigo completo em congresso      
       2.2.1. Congresso internacional 5 0   0
       2.2.2. Congresso nacional 2 0   0
2.3. Resumo e resumo expandido em congresso      
       2.3.1. Congresso internacional 0,5 0   0
       2.3.2. Congresso nacional 0,25 0   0
2.4. Autoria de livro científico na área do concurso 80 0   0
2.5. Capítulo de livro científico na área do concurso 30 0   0
2.6. Editoria de livro científico na área do concurso 30 0   0
2.7. Membro de banca avaliadora      
       2.7.1. Tese doutorado 5 0   0
       2.7.2. Dissertação de mestrado 3 0   0
       2.7.3. Trabalho final de graduação 0,25 0   0
       2.7.4. Banca examinadora de concurso público 4 0   0
       2.7.5. Banca qualificação doutorado 3 0   0
       2.7.6. Banca qualificação mestrado 1 0   0
2.8. Orientação de estudante      
       2.8.1. Doutorado 30 0   0



       2.8.2. Mestrado 20 0   0
       2.8.3. Graduação (final de curso, iniciação) 2 0   0
2.9. Co-orientação de estudante      
       2.9.1. Doutorado 15 0   0
       2.9.2. Mestrado 10 0   0
2.10. Mini-curso proferido (min. 4h) 1 0   0
2.11. Palestra proferida 0,25 0   0
2.12. Projeto de pesquisa financiado (coordenador) 30 0   0
2.13. Projeto de pesquisa financiado (colaborador) 10 0   0
2.14. Bolsas produtividade, pesquisador visitante etc. 80 0   0
2.15. Outros (a critério da banca)  0   0
3. Atividades administrativas e técnicas (recente - 2004-2009)      
3.1. Direção e administração universitária 5 0   0
3.2. Membro de conselho ou comissão universitária 2 0   0
3.3. Projetos de extensão universitária (coordenação) 2 0   0
3.4. Pareceres e laudos técnicos 1 0   0
3.5. Aprovação em concurso público para docente 2 0   0

TOTAL GERAL***     0
      
* Fator de impacto: multiplica-se pelo fator de impacto do periódico + 1
** Autoria: 15% de bônus para primeira autoria, multiplica-se por 1,15 
*** Maior nota (melhor curriculo) valerá 10 pontos e os demais serão ajustados proporcionalmente 

ANEXO V



AVALIAÇÃO DO PLANO DE DOCENCIA

Concurso: ______________________________________________________________

Candidato:______________________________________________________________

Membro da banca avaliadora: ______________________________________________

Itens
Avaliados

Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Obtida

Relevância e  atualidade da proposta de trabalho 10
Viabilidade da proposta de trabalho 10
Viabilidade  de  cooperações  e  parcerias  locais, 
nacionais e internacionais

10

Inserção nas diretrizes do Programa Institucional de 
Bioengenharia e do Departamento de Engenharia de 
Biossistemas da UFSJ.

10

Disponibilidade e viabilidade em assumir o cargo e 
suas funções de ensino, pesquisa e extensão

10

Nota Média 40:4 = 10
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