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2ª RETIFICAÇÃO do Edital Regular de Seleção 2018 – Mestrado  
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ 
SABER que, no “ANEXO II” do Edital Regular de Seleção de MESTRADO 
foram RETIRADOS os itens descritos como “Bolsista de Iniciação Científica” 
e “Iniciação Científica Voluntária” da seção denominada “Atividade de 
pesquisa/docência”. O novo documento segue, abaixo, com a referida 
correção: 
 
 

Anexo II 
 

Itens e pontuações a serem observados na avaliação de histórico e 

currículos da seleção ao Curso de Mestrado 

Item Pontos 

Histórico Escolar Máximo de 50 pontos 

Predomínio de conceito A ou média geral maior ou 
igual a 90 

50,0 pontos 

Predomínio de conceito B ou média geral maior ou 
igual a 80 

40,0 pontos 

Predomínio de conceito C ou média geral maior ou 
igual a 70 

30,0 pontos 

Títulos Acadêmicos Máximo de 20 pontos 

1(um) título de Graduação (Licenciatura ou 
Bacharelado) 

15,0 pontos 

Licenciatura e Bacharelado 20,0 pontos 

Licenciatura e Especialização 20,0 pontos 

Bacharelado e Especialização 20,0 pontos 

1 (um) título de Graduação (Licenciatura ou 
Bacharelado) e mestrado, doutorado ou pós-
doutorado em outra área 

20,0 pontos 

Atividades de pesquisa/Docência Máximo de 15 pontos 

Iniciação Científica devidamente comprovada* 3,0 pontos/semestre 

Participação como voluntário ou bolsista em 
projetos de extensão* 

2,5 pontos/semestre 

Participação em Grupo de Pesquisa/Laboratório* 2,0 pontos/semestre 

Intercâmbio acadêmico institucional internacional** 3,0 pontos/semestre 

Intercâmbio acadêmico institucional nacional** 2,5 pontos/semestre 

Experiência docente em curso superior 3,0 pontos/semestre 

Experiência docente na educação básica 2,5 pontos/semestre 

Bolsista do Pronoturno 2,5 pontos/semestre 

Participação em banca de conclusão acadêmica 
(graduação ou especialização) (máximo de 3 
itens) 

2,0 pontos/item 

Preparação de Material Didático (máximo de 3 1,0 ponto/item 



itens) 

Membro de Corpo Editorial 1,0 ponto/item 

Estágio ou atividade profissional em instituições de 
pesquisa ou patrimônio 

3,0 pontos/semestre 

Monitoria na graduação 2,5 pontos/semestre 

Produção Bibliográfica (publicados ou aceitos 
comprovadamente) 

Máximo de 10 pontos 

Livro (acadêmico)*** 4,0 a 8,0 pontos/item 

Organização de livro (acadêmico)*** 3,0 a 6,0 pontos/item 

Artigo em periódico acadêmico*** 3,0 a 6,0 pontos/item 

Capítulo de livro*** 3,0 a 6,0 pontos/item 

Trabalho completo em Anais de evento científico 4,0 pontos/item 

Resenha de livro em periódico acadêmico/verbete 2,0 pontos/item 

Artigo em jornal/magazine/Portal eletrônico 
(máximo de 5 itens) 

1,0 pontos/item 

Participação em organização de Anais de eventos 4,0 pontos/item 

Material didático publicado (apostila, etc.) (máximo 
de 3 itens) 

2,0 pontos/item 

Resumo em anais de evento científico 1,0 ponto/item 

Traduções de artigos ou outros textos em 
periódico acadêmico 

2,0 pontos/item 

Participação em eventos científicos Máximo de 5 pontos 

Apresentação de trabalho (mesa-redonda, sessão 
coordenada, grupo de trabalho, palestra)  

 
2,0 pontos/item 

Membro de comissão organizadora de evento 
científico 

2,0 pontos/item 

Membro de comissão científica 2,0 pontos/item 

 

* Estes itens da tabela podem ser comprovados mediante declaração, devidamente 

assinada, emitida por professor da carreira do magistério superior que tenha atuado 

como orientador, supervisor ou coordenador do grupo de pesquisa. Os demais 

documentos devem ser emitidos pelas autoridades responsáveis das respectivas 

instituições. 

** Estes itens da tabela podem ser comprovados mediante documento emitido pelas 

instituições responsáveis ou Histórico Escolar. 

*** A banca avaliará a pontuação adequada para cada um desses itens considerando 

os valores mínimo e máximo especificados na tabela. 

 

 
 

 


