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1. Área do concurso: Educação Física
2. Subárea:Atividades Rítmicas e Expressivas e Aprendizagem e Controle

Motor
3. Classe: ADJUNTO A
4. Carga Horária: DE
5. Perfil do candidato: Doutorado em Educação Física ou áreas afins, e

Graduação em Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado).
6. O CONCURSO CONSTARÁ DE:
ETAPAS
Prova Escrita
Prova didática
Julgamento de títulos
De acordo com a Resolução nº 02/2018 do CCEPE, Art. 4º O concurso para a
Carreira do Magistério Superior, constará, obrigatoriamente, de: I) Prova Escrita; II)
Prova Didática; e III) Julgamento de Títulos; e, opcionalmente, de Prova Prática e
Defesa de Memorial, a critério do Centro Acadêmico ao qual se destinará o concurso.
§ 1º A prova Didática conta com caráter eliminatório e o julgamento de Títulos com
caráter classificatório.
7. PROGRAMA DO CONCURSO:

1. Comportamento motor: modelos teóricos, métodos de investigação, desafios e
perspectivas.
2. Atividades rítmicas na educação física escolar: cultura, relações de preconceitos
e possibilidades.
3. Atividades rítmicas e habilidades motoras de pessoas com deficiências.
4. Estrutura narrativa e expressão corporal das atividades rítmicas: da criança ao
idoso.
5. Atividades rítmicas e comportamento motor na escola.
6. Aspectos históricos e perspectivas futuras acerca do comportamento motor.
7. Aspectos históricos e perspectivas futuras acerca das atividades rítmicas.

8. Potencializando a educação básica através da combinação dos conteúdos das
atividades rítmicas e do comportamento motor.
9. Propostas didáticas para o ensino superior dos conteúdos relacionados às
atividades rítmicas.
10. Propostas didáticas para o ensino superior dos conteúdos relacionados ao
comportamento motor.
8. TABELA DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS

BAREMA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
BAREMA DETALHADO PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A
ITEM - 1 – EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO OU AFINS - peso 3,00 (máximo de 100 pontos)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Supervisão/preceptoria de estágios curriculares (por semestre de atuação)

___ x 5,0 =

Docência por disciplina de Graduação com CH mínima de 30h (por semestre de
atuação)

___ x 5,0 =

Docência por disciplina de Graduação com CH mínima de 30h na área e subárea
do
___ x 7,0 =
Concurso (por semestre de atuação)

Docência por disciplina em Pós-graduação Lato Sensu, especialização/residência
com CH
___ x 5,0 =
mínima 15h (por semestre de atuação)

Docência por disciplina em Pós-graduação Lato Sensu, especialização/residência
com CH
___ x 7,0 =
mínima 15h na área e subárea do Concurso (por semestre de atuação)

Docência por disciplina de Pós-graduação Stricto Sensu com CH mínima 15h (por ___ x 6,0 =
semestre de atuação)

Docência por disciplina de Pós-graduação Stricto Sensu com CH mínima 15h na

___ x 8,0 =

área e
subárea do Concurso (por semestre de atuação)

Docência por disciplina de Cursos de Atualização com CH mínima 15h na área e
subárea

___ x 3,0 =

do Concurso

Preceptoria/Tutoria/Supervisão de Programa de Residência (por semestre de
atuação)

___ x 5,0 =

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (por trabalho
aprovado)

___ x 5,0 =

Orientação de monografia de especialização ou de residência concluída (por
monografia

___ x 6,0 =

aprovada)

Orientação de dissertação de mestrado (por dissertação aprovada)

___ x 10,0 =

Co-orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (por trabalho ___ x 2,5=
aprovado)

Co-orientação de monografia de especialização ou de residência concluída
(por

___ x 3,0 =

monografia aprovada)

Co-orientação de dissertação de mestrado (por dissertação aprovada)

___ x 5,0 =

Orientação de aluno bolsista de iniciação científica e/ou iniciação a docência (por ___ x 4,0 =
semestre e orientação concluída)

Orientação de aluno bolsista de monitoria (por semestre e monitoria concluída) ___ x 3,0 =

ATIDIVADES

PONTUAÇÃO

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de
dissertação de

___ x 6,0 =

mestrado

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de
monografia/TCC

___ x 3,0 =

de graduação

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de concurso
público
___ x 10,0 =
para o magistério superior

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de seleção
de

___ x 5,0 =

programa de pós-graduação stricto sensu

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de seleção
de

___ x 2,0 =

programa de pós-graduação lato sensu / (Residência/Especialização)

Monitoria (por semestre de atuação)

___ x 1,0 =

NOTA DO ITEM
1

ITEM 2 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA, CULTURAL E DE EXTENSÃO
(serão consideradas apenas as atividades dos últimos 10 anos)

SUBITEM 2.1 TRABALHOS PUBLICADOS OU EQUIVALENTES DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS DA ÁREA

– peso 3,00 (máximo de 100 pontos)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis
A1 e
___ x 12,0 =
A2 na área do concurso.

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis
B1 e
___ x 8,0 =
B2 na área do concurso.

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis
___ x 6,0 =
B3 e
B4 na área do concurso.

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis
B5 e C
___ x 4,0 =
na área do concurso.

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares sem
QUALIS.

___ x 1,0 =

Publicação de livros com conselho editorial, como autor (ISBN)

___ x 8,0 =

Publicação de livros com conselho editorial, como organizador

___ x 6,0 =

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Publicação de capítulo de livro nacional com conselho editorial, como autor

___ x 4,0 =

NOTA DO SUBITEM 2.1

SUBITEM 2.2 – TRABALHOS PUBLICADOS NA INTEGRA OU EQUIVALENTE DE
DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DA ÁREA EM EVENTOS CIENTÍFICOS –peso 1,00 ( máximo de
100 pontos)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Trabalho científico publicado na íntegra em anais de congresso nacional

___ x 1,0 =

Trabalho científico publicado na íntegra em anais de congresso internacional

___ x 2,0 =

NOTA DO SUBITEM
2.2

SUBITEM 2.3 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE EXTENSÃO E
PESQUISA – peso 1,00 ( máximo de 100 pontos)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Coordenação de projetos científicos aprovados por órgão de fomento

___ x 20,0 =

Participação em projetos científicos aprovados por órgão de fomento
(participante da

___ x 10,0 =

equipe, já graduado)

Bolsista de iniciação científica

___ x 1,0 =

Voluntário de iniciação científica, registrado em órgão superior competente

___ x 0,5 =

Coordenação de projeto de extensão, por semestre

___ x 20,0 =

Membro colaborador de projeto de extensão (participante da equipe, já
graduado) por

___ x 15,0 =

semestre

Membro colaborador de projeto de extensão (participante da equipe) por
semestre

___ x 10,0 =

Coordenação de curso de extensão (com CH mínima de 30h)

___ x 15,0 =

Membro colaborador de curso de extensão (com CH mínima de 30h)
(participante da

___ x 10,0 =

equipe, já graduado)

Membro colaborador de curso de extensão (com CH mínima de 30h)
(participante da

___ x 5,0 =

equipe)

Orientação de aluno de extensão (por aluno)

___ x 5,0 =

NOTA DO SUBITEM 2.3

ITEM 3 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA peso 0,50 (máximo de 100 pontos)

ATIVIDADES

ATUAL

Chefia de Departamento acadêmico, Coordenação de Curso de graduação,
Coordenação
de Clínica-escola, Coordenação de Curso de pós-graduação Strito Sensu,
Coordenação de
Curso de pós-graduação Lato Sensu (por atividade e período igual ou superior a
06

___ x 40 =

meses)

Sub-Chefia de Departamento acadêmico Vice-Coordenação de Curso de
graduação, ViceCoordenação de Clínica-escola, Vice-Coordenação de Curso de pós-graduação
Strito
Sensu, Vice-Coordenação de Curso de pós-graduação Lato Sensu, Presidente de
Câmara

___ x 30 =

(graduação, pesquisa e extensão), Presidente de Comissão/Comitê,
Coordenações e/ou
Divisões Acadêmicas (por atividade e período igual ou superior a 06 meses)

Membro de Comissão/Comitê (por atividade e período igual ou superior a 06
meses)

NOTA DO ITEM3

___ x 20 =

ITEM 4 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS LIGADAS A ÁREA/SUBÁREAS DO CONCURSO peso 1,0 (máximo de 100 pontos)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Atividade técnica profissional em saúde em órgão/empresa pública/privada (por ___ x 20 =
atividade, por ano)

Atividade administrativa não acadêmica em saúde em órgão/empresa
pública/privada

___ x 20 =

(por atividade, por ano)

Membro de órgãos representativos de classe e associações científicas (por
atividade e
período igual ou superior a 12 meses)

NOTA DO ITEM
4

___ x 5 =

RESUMO DA PONTUAÇÃO: (RETIFICADO EM 07/06/2019 – NO RESUMO DA TABELA, OS
GRUPOS TIVERAM SUA NOMENCLATURA ATUALIZADA)
GRUPOS

ITENS

NOTA PARCIAL X TOTAL POR
PESO
GRUPO

1

Experiência de magistério ou
afins

____ X____

2

Produção científica, técnica,
artística, cultural e de extensão

____ X____

3

Exercício de atividades ligadas à
administração universitária

____ X____

4

Atividades profissionais ligadas
a área/subáreas do concurso

____ X____

5

Outras atividades correlatas
____ X____

SOMATÓRIO DOS GRUPOS
NOTA FINAL (TOTAL DOS GRUPOS/100)

