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Classificação  

Nota Única 

Marcelo Calderari Miguel 51,5 1. Lugar 

Aparecida Merotto Lamas 37,2 2. Lugar 

Suelen de Oliveira Campos 35,8 3. Lugar 

Magda Lúcia Almada Soares 34,6 4. Lugar 

Márcia Corvino 22,3 5. Lugar 

Letícia Aurora de Almeida Grasselli 16,8 6. Lugar 

Lahana Silva Cristo 15,4 7. Lugar 
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

CANDIDATA: Lahana Silva de Cristo
 

TOTAL TÍTULOS (A + B + C + D): 8,0+0,0+3,4+4,0 = 15,4 

 

 
 

 
A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 

pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre 20,0 
 

Certificado de Especialização 8,0 
 

8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento 5,0 
 

SUBTOTAL A: 
 

8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Atividades de administração, supervisão e orientação pedagógica em 
Educação Básica 

0,2 / ano 
––  

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada na área/subárea do concurso 4,0 / tese –– 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada fora da área/subárea do concurso 2,0 / tese 10,0 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada na área/subárea do concurso 2,0 / tese –– 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada fora da área/subárea do concurso 1,0 / tese 5,0 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada na área/subárea do 
concurso 

0,5 / monografia –– 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada fora da área/sub- 
área do concurso 

0,2 / monografia 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Orientação de grupo PET 0,5 / grupo-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação à docência na 
área/subárea do concurso 

0,2 / bolsista-ano –– 
 

Orientação de bolsista de monitoria 0,2 / bolsista-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de extensão na área/subárea do concurso 0,2 / bolsista-ano –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
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Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 
 

 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
 

B1 3,5 / artigo –– 
 

B2 3,0 / artigo –– 
 

3,0 

B3 2,5 / artigo –– 
 

B4 2,0 / artigo –– 
 

B5 1,5 / artigo –– 
 

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0 
 

0,2 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 
 

0,2 

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C:  

3,4 

 
 

D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0 / ano - 4,0 

SUBTOTAL D:  

4,0 
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

CANDIDATA: Magda Lúcia Almada Soares 
 

TOTAL TÍTULOS (A + B + C+D): 8.0+0+6,6+20,0= 34,6 
 

 
A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 

pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre  20,0 
 

Certificado de Especialização  8,0 
8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento  5,0 
 

SUBTOTAL A: 
8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B:  

 
 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
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B1 3,5 / artigo - 
 

B2 3,0 / artigo –– 
 

B3 2,5 / artigo –– 
 

B4 2,0 / artigo –– 
 

B5 1,5 / artigo –– 
 

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho - 
3,0 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0 
1,6 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 
2,0 

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C: 6,6 

 
D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0 / ano - 20 

SUBTOTAL D:  

20 
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

CANDIDATO: Marcelo Calderari Miguel
 
TOTAL TÍTULOS (A + B + C+D): 8,0+0+43,5+0= 51,5 

 
 

A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 
pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre   20,0 
 

Certificado de Especialização  8,0 
8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento  5,0 
 

SUBTOTAL A: 
8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0/ano   

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 0 

 
 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
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Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
 

B1 3,5 / artigo - 10,5 

B2 3,0 / artigo –– 15,0 

B3 2,5 / artigo –– 12,5 

B4 2,0 / artigo –– 4.0 

B5 1,5 / artigo –– 1,5 

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho - 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0  

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0  

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C: 43,5 

 
D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0 / ano - 0 

SUBTOTAL D:  

0 
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

CANDIDATA: Letícia Aurora de Almeida Grasselli
 
TOTAL DE PONTOS (A + B + C+D): 8+0+5,8+3= 16,8 

 
A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 

pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre Saber  20,0 
 

Certificado de Especialização  8,0 8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento  5,0  

SUBTOTAL A: 8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 0 

 
 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
 

B1 3,5 / artigo -  

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O
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B2 3,0 / artigo –– 3,0 

B3 2,5 / artigo ––  

B4 2,0 / artigo ––  

B5 1,5 / artigo ––  

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho –– 2,0 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 0,8 

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C: 5,8 

 
D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0 / ano - 3,0 

SUBTOTAL D:  

3,0 

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
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Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

Candidata: Aparecida Merotto Lamas 

  

TOTAL TÍTULOS (A + B + C + D): 8,0+1,0+ 8,2+ 20,0 = 37,2 

 
 

A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 
pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre 20,0 
 

Certificado de Especialização 8,0 
 

8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento 5,0 
 

SUBTOTAL A: 
 

8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
  

1,0 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Atividades de administração, supervisão e orientação pedagógica em 
Educação Básica 

0,2 / ano 
––  

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada na área/subárea do concurso 4,0 / tese –– 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada fora da área/subárea do concurso 2,0 / tese 10,0 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada na área/subárea do concurso 2,0 / tese –– 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada fora da área/subárea do concurso 1,0 / tese 5,0 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada na área/subárea do 
concurso 

0,5 / monografia –– 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada fora da área/sub- 
área do concurso 

0,2 / monografia 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Orientação de grupo PET 0,5 / grupo-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação à docência na 
área/subárea do concurso 

0,2 / bolsista-ano –– 
 

Orientação de bolsista de monitoria 0,2 / bolsista-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de extensão na área/subárea do concurso 0,2 / bolsista-ano –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O
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Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 
1,0 

                  
 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

6,0 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
 

B1 3,5 / artigo –– 
 

B2 3,0 / artigo –– 
 

 

B3 2,5 / artigo –– 
 

B4 2,0 / artigo –– 
 

B5 1,5 / artigo –– 
 

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0 
 

0,2 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 
 

2,0  

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C: 
 

8,2 

 

D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

 

Exercício do cargo de bibliotecário 1,0 / ano - 20 

SUBTOTAL D:  

20 

 

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

    Candidata: Márcia Corvino 
 

TOTAL TÍTULOS: (A + B + C + D): 20+2,3+0+0= 22,3 
 

 
A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 

pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre 20,0 
20,0 

Certificado de Especialização 8,0 
 

Certificado de Aperfeiçoamento 5,0 
 

SUBTOTAL A: 
20,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
1,5 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
0,6 

Atividades de administração, supervisão e orientação pedagógica em 
Educação Básica 

0,2 / ano 
––  

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada na área/subárea do concurso 4,0 / tese –– 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada fora da área/subárea do concurso 2,0 / tese 10,0 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada na área/subárea do concurso 2,0 / tese –– 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada fora da área/subárea do concurso 1,0 / tese 5,0 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada na área/subárea do 
concurso 

0,5 / monografia –– 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada fora da área/sub- 
área do concurso 

0,2 / monografia 2,0 
0,2 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Orientação de grupo PET 0,5 / grupo-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação à docência na 
área/subárea do concurso 

0,2 / bolsista-ano –– 
 

Orientação de bolsista de monitoria 0,2 / bolsista-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de extensão na área/subárea do concurso 0,2 / bolsista-ano –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
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Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O



 

GB/RD 

 

 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 
2,3 

 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo –– 
 

B1 3,5 / artigo –– 
 

B2 3,0 / artigo –– 
 

B3 2,5 / artigo –– 
 

B4 2,0 / artigo –– 
 

B5 1,5 / artigo –– 
 

C 1,0 / artigo –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5 
 

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0 
 

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0 
 

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0 
 

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 
 

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente –– 
 

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C:  

D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO: PONTUAÇÃO 

POR PERÍODO MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício do cargo de bibliotecário (a) 1,0 / ano - 
0 

 0 - 
 

SUBTOTAL D:  0 
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ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 
 

Candidata:Suelen de Oliveira Campos 
 
TOTAL TÍTULOS: (A + B + C + D): 8,0+0,2+21,6+6,0= 35,8 

 
 

 
A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado para 

pontuação): 

PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Mestre 20,0  

Certificado de Especialização 8,0 
8,0 

Certificado de Aperfeiçoamento 5,0 
 

SUBTOTAL A: 
8,0 

 
 

 
B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0  

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano ––  

Atividades de administração, supervisão e orientação pedagógica em 
Educação Básica 

0,2 / ano 
––  

Participação em ensino não regular (conferências, mesas redondas, 
cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada na área/subárea do concurso 4,0 / tese ––  

Orientação de tese de doutorado aprovada fora da área/subárea do concurso 2,0 / tese 10,0  

Orientação de dissertação de mestrado aprovada na área/subárea do concurso 2,0 / tese ––  

Orientação de dissertação de mestrado aprovada fora da área/subárea do concurso 1,0 / tese 5,0  

Orientação de monografia de especialização aprovada na área/subárea do 
concurso 

0,5 / monografia –– 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada fora da área/sub- 
área do concurso 

0,2 / monografia 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação na 
área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
0,2 

Orientação de grupo PET 0,5 / grupo-ano 2,0  

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação à docência na 
área/subárea do concurso 

0,2 / bolsista-ano –– 
 

Orientação de bolsista de monitoria 0,2 / bolsista-ano 2,0  

Orientação de bolsista de extensão na área/subárea do concurso 0,2 / bolsista-ano ––  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese ––  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado fora da área área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação 
de mestrado fora da área área/subárea do concurso 

0,2 / dissertação 2,0  

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5  

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
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GB/RD 

 

 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à docência 0,5 / projeto 3,0  

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 horas-aula 0,2 / curso 2,0  

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação em grupo PET, 
ou atividade de extensão 

0,2 / semestre ––  

SUBTOTAL B: 0,2 

 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado 
em editora com corpo editorial 

3,0 / livro ––  

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 6,0 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, publicado em 
editora com corpo editorial 

2,0 / livro ––  

Artigo completo publicado em periódico científico ou 
apresentação artística em mostras ou similares, na 
área/subárea do concurso, classificado no Estrato do Qualis 
Área CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo ––  

A2 4,5 / artigo ––  

B1 3,5 / artigo ––  

B2 3,0 / artigo ––  

B3 2,5 / artigo ––  

B4 2,0 / artigo –– 2,0 

B5 1,5 / artigo –– 1,5 

C 1,0 / artigo –– 10,0 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho ––  

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,2 / trabalho 2,0  

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 0,1 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5  

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0  

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0  

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou consultorias técnicas prestadas a órgãos públicos e privados 

0,5 / consultoria 4,0  

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0  

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou publicados em 
mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0  

Participação em congressos e seminários 0,2 / participação 2,0 2,0 

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do concurso 6,0 / patente ––  

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do concurso, 
desconsiderando multiplicidade de registros nos vários países 

1,0 / patente 3,0  

SUBTOTAL C: 21,6 

D. D. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO: PONTUAÇÃO 

POR PERÍODO MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício do cargo de bibliotecário (a) 1,0 / ano - 
6,0 

 0 - 
 

SUBTOTAL D:  6,0 

 

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS - SIAPE 1510573
Departamento de Biblioteconomia - DB/CCJE
Em 10/09/2021 às 15:35

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ALIMATEIA DE AQUINO RAMOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265486?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CARLA ERLER MATTOS BATISTA - SIAPE 2626912
Departamento de Biblioteconomia - DB/CCJE
Em 10/09/2021 às 15:43

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLA ERLER MATTOS BATISTA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265491?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI - SIAPE 1172942
Departamento de Biblioteconomia - DB/CCJE
Em 10/09/2021 às 16:10

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA CRISTINA FIGUEIREDO AGUIAR GUASTI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/265534?tipoArquivo=O


