
ANEXO II 

QUADRO DE PONTUAÇÕES PARA A SELEÇÃO DO COORDENADOR
INSTITUCIONAL DO PRP

(conforme anexo I do Edital CAPES nº 01/2020)

Indicador 4: experiência e qualificação da equipe docente da IES na formação de professores considerando a
atuação nos últimos 10 anos, exceto para atuação na educação básica. Para produção será considerado os 
últimos 5 anos. (Incluído pela Retificação do Edital PROGRAD n° 03/2020)

ITEM 
AVALIADO

CRITÉRIO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
DO

CANDIDATO

FORMA DE
AFERIR

Atuação na
licenciatura

Docente de disciplina de estágio curricular supervisionado
(período de 8 meses) 2 16

Currículo
Capes

Orientação de trabalho de conclusão de curso 
(trabalho em andamento ou concluído) 0,1 6

Coordenação de curso (período de 12 meses) 1 4

Docente  em  curso  de  licenciatura  (período  de  8  meses,
excetuando-se período da docência em disciplina de
estágio curricular)

0,6 6

                           Total atuação na licenciatura 32

Atuação na
educação
básica

Experiência como docente da educação básica 
(período de 12 meses) 2 20

                            Total atuação na educação básica 20

Atuação na
formação
continuada e
na pós-
graduação na
área de
formação de
professores

Orientação de tese de doutorado
(trabalho orientado em andamento ou concluído) 0,7 7

Curso de formação continuadae lato sensu para professores
da  educação  básica  (período  de  20  horas  ministrado  ou
disciplina ministrada em curso de especialização)

1 15

Orientação de dissertação de mestrado 
(trabalho orientado em andamento ou concluído) 0,4 4

Orientação de monografia de especialização
(trabalho orientado em andamento ou concluído) 0,2 2

Total atuação na formação continuada e na pós-graduação  28

Atuação em
programas/
projetos de
formação de
professores

Atuação em programa/projeto de formação de professores
(período de 12 meses) 1 10

                            Total atuação em programas/projetos 10

Produção na
área de

formação de
professores

Publicação de artigo em periódico científico Qualis A, B ou 
C, segundo última avaliação (contagem por artigo publicado)

           0,6 6

Publicação de livro
 (contagem por livro publicado com ISBN)            0,4 2

Publicação de capítulo de livro 
(contagem por capítulo publicado em livro com ISBN)

           0,2 2

Total produção na área 10

              PONTUAÇÃO FINAL

PONTUAÇÃO
MÁXIMA DO

INDICADOR    

PONTUAÇÃO
TOTAL DO(A)

CANDIDATO(A)

       100


