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UNIVERSIDADE FEDERALDA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA 
 

 

EDITAL DE INCLUSÃO 

SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES 

INGRESSO EM 2019 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Museologia, da Universidade Federal da 

Bahia (PPGMUSEU-UFBA), torna público, a inclusão do ANEXO VI com planilha de avaliação 

do projeto de pesquisa e currículo da(o) candidata(o) e barema no Edital para seleção de 

alunos regulares, no Semestre 2019.1, em conformidade com o Regimento de Ensino da 

Universidade Federal da Bahia e com as normas estabelecidas pela Resolução 04/2014 do 

Conselho Acadêmico de Ensino desta Universidade.  

 

Sidélia S. Teixeira 

Coordenadora do PPGMuseu 
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UNIVERSIDADE FEDERALDA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA 
 

ANEXO VI 
SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES 

INGRESSO 2019 
 

Planilha de avaliação do Projeto de Pesquisa e Currículo da(o) candidata(o) 

Obs.: Serão avaliadas e pontuadas apenas as atividades realizadas no período relativo aos 
últimos cinco anos (2013 a 2018).  

Candidato: _________________________________________________________________  

  

Avaliador: ____________________________________   Assinatura ___________________  

 

 
1 Avaliação do Projeto (pontuação máxima = 10,0) Valor unitário Obtido 

 Adequação do Projeto à proposta do Curso 0,00 a 2,0  

 Aspectos metodológicos apontados no Projeto   0,00 a 2,0  

 Consistência, coerência e exequibilidade da proposta de pesquisa 0,00 a 2,0  

 Conhecimento do Corpus escolhido para análise 0,00 a 2,0  

 Relação da proposta de investigação com a trajetória do (a) candidato (a) 0,00 a 2,0  

 TOTAL PARCIAL   

 

2 Avaliação do currículo: Títulos universitários na área de conhecimento da 
seleção (pontuação máxima = 20,0) 

Valor unitário Obtido 

 Doutorado Concluído (acadêmico ou profissional) 15,0  

 Mestrado Concluído (acadêmico ou profissional) 10,0  

 Especialização (carga horária mínima de 360h) concluída 5,0  

 Graduação 8,0  

 TOTAL PARCIAL   

 

3 Avaliação do currículo: Atividades científicas ou artísticas na área de 
conhecimento da seleção (pontuação máxima = 25,0) 

Valor unitário Obtido 

 Livro (organização ou coordenação) na área de conhecimento da seleção 3,0  

 Capítulo de livro (autoria) na área de conhecimento da seleção 2,0  

 Capítulo de livro (co-autoria) na área de conhecimento da seleção 1,0  

 Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em 

periódico indexado   

3,0  

 Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em 

periódico não indexado   

1,5  

 Conferência ou palestra em congresso, simpósio, seminário ou outros 

eventos científicos   

2,0  

 Publicação em congresso, simpósio ou seminário nos anais do evento 0,2  

 Apresentação oral de trabalhos em congresso, simpósio ou seminário   1,5  

 Participação em Atividade Técnica Museológica 3,0  

 Iniciação científica (cada ano) como bolsista   1,0  

 Participação como pesquisador (a) em projetos de pesquisa   1,0  

 TOTAL PARCIAL   
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4 Avaliação do currículo: Atividades didáticas na área de conhecimento da 
seleção (pontuação máxima = 20,0)  

Valor unitário Obtido 

 Ensino fundamental e/ou médio (por ano) 2,0  

 Ministrante de curso de extensão ou capacitação profissional mínimo de 20 

horas   

1,0  

 Monitoria (por semestre)  0,5  

 TOTAL PARCIAL   

 

5 Avaliação do currículo: Atividades profissionais (pontuação máxima = 
25,0) 

Valor unitário Obtido 

 Estágio não obrigatório na área específica (superior a 340 horas)  3,0  

 Estágio não obrigatório na área específica (de 120 horas a 340 horas) 1,5  

 Estágio não obrigatório na área correlata (superior a 340 horas)  1,0  

 Estágio não obrigatório na área correlata (de 120 horas a 340 horas)  0,5  

 Participação em cursos com menos de 20 horas, na área da seleção ou 

correlata   

0,5  

 Participação em cursos de 20 a 39 horas, na área da seleção ou correlata 1,0  

 Participação em cursos de 40 a 120 horas na área da seleção ou correlata 1,5  

 Participação em cursos com mais de 120 horas na área da seleção ou 

correlata 

2,0  

 Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios e 

encontros    

1,0  

 Exercício profissional na área (cada ano) 3,0  

 Cargo em instituições públicas ou privadas (por semestre) 1,5  

 TOTAL PARCIAL   

 

 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (máximo de 100 pontos)  
 

 

 
NOTA FINAL - valor total de pontos, dividido por 10 (dez)   
 

 

 

 


