
ANEXO 2 DO EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE SELEÇÃO
DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, LATO SENSU,

“NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE”

Nº TÓPICOS E LIMITES PONTUAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
GRUPO 1 - TÍTULOS

01 Diploma de doutorado devidamente reconhecido pelo 
MEC ou Conselho Estadual de Educação

20 pontos para o primeiro título e 10 para o
segundo título, limite de 30 pontos.

02 Diploma de mestrado devidamente reconhecido pelo 
MEC ou Conselho Estadual de Educação.

10 pontos para o primeiro título e 05 para o
segundo título, limite de 15 pontos.

03 Certificado conclusão de curso de pós-graduação, em 
especialização, na área de formação ou área afim, 
com carga horária mínima de 360h.

04 pontos para o primeiro título e 02 para o
segundo título, limite de 06 pontos.

04 Certificado conclusão de curso de graduação, na área 
de formação ou área afim, com carga horária mínima 
de 360h.

02 pontos para o primeiro título e 01 para o
segundo título, limite de 03 pontos

GRUPO 02: ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS
01 Orientação concluída de trabalho final de graduação 

ou iniciação científica.  1
1 ponto por orientação e no máximo 2 
pontos

02 Orientação concluída de trabalho final de pós-
graduação lato sensu

1 ponto por orientação e no máximo 3 
pontos

03 Participação como palestrante, conferencista ou 
debatedor em evento científico internacional, nacional 
ou regional

0,5 ponto por orientação e no máximo 2 
pontos

04 Apresentação oral em eventos científicos internacional,
nacional ou regional

0,5 ponto por orientação e no máximo 4,5 
pontos

GRUPO 03: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL
01 Publicação completa em anais de evento regional, 

nacional ou internacional com ISSN.
0,5 ponto por artigo e no máximo 10 
pontos

02 Artigos científicos/artístico em jornal ou revista com 
conselho editorial ou com ISSN.

0,5 ponto por artigo e no máximo 10 
pontos

03 Publicação de artigo científico em periódicos nacionais
ou internacionais indexado pela CAPES

2 pontos por artigo e no máximo 10 pontos

GRUPO 04: OUTROS TÍTULOS
01 Aprovação em Concurso Público de nível superior para

cargo na área do concurso ou área afim.
1 ponto por aprovação no máximo 3 
pontos

02 Participação como membro titular em banca de 
processo seletivo para professor temporário/substituto 
de nível superior para cargo na área do concurso ou 
área afim.

0,5 ponto por banca e no máximo 1,5 
pontos

Total máximo de pontos 100


