
 Tabela de Pontuação da Prova de Títulos – Prof. Substituto Violino 2020 

Quesitos / Critérios de análise Pontuação 

Quesito: GRAUS, DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS E 
CERTIFICADOS DE CURSOS  

 

Doutorado em Violino 5 

Mestrado em Violino 3 

Especialização ou aperfeiçoamento em Violino – 1 
ponto/curso 

máx. 2 

Pontuação Limite 5 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE  

Docência universitária em Violino – 2 pontos/semestre máx. 10 

Docência não universitária em Violino – 1 ponto/semestre máx. 8 

Assistência à docência universitária em Violino – 0,5 
pontos/semestre  

máx. 4 

Docência universitária em outras áreas da Música – 0,5 
pontos/semestre 

máx. 3 

Pontuação Limite 10 

Quesito: EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA, TÉCNICA OU 
ARTÍSTICA 

 

Observação: Considere-se apenas 01 repetição de 
programa por ano, com a pontuação da repetição do 
programa valendo a metade da respectiva pontuação. 

 

Recital solo – 0,5 pontos por recital máx. 2 

Recital de câmera – 0,5 pontos por recital máx. 2 

Participação como camerista em recital – 0,2 pontos para 
a primeira apresentação (a partir da segunda reprodução 
do programa, considerar metade da pontuação)   

máx. 1 

Concerto como solista com orquestra – 0,5 pontos para a 
primeira apresentação (a partir da segunda reprodução do 
programa, considerar metade da pontuação)   

máx.2 

Participação em orquestra como violinista spalla – 0,5 
pontos por participação 

máx. 1 

Participação em orquestra como violinista tutti – 0,2 
pontos por participação 

máx. 1 

Gravação como solista (CD ou DVD) – 0,5 pontos por 
faixa 

máx. 1 

Gravação como camerista (CD ou DVD) – 0,2 pontos por 
faixa 

máx. 1 

Gravação como solista (Rádio ou TV) – 0,5 pontos por 
gravação 

máx. 1 

Gravação como camerista (Rádio ou TV) – 0,2 pontos por 
faixa 

máx. 1 



Gravação disponibilizada por outras mídias – 1 ponto por 
faixa 

máx. 4 

Organização de eventos artísticos – 0,5 pontos por evento máx. 1 

Organização de eventos acadêmicos – 0,5 pontos por 
evento 

máx. 1 

Autoria de livro – 2 pontos por livro máx. 2 

Capítulo de livro – 1 ponto por capítulo máx. 2 

Artigos em periódicos – 0,5 pontos por artigo máx. 1 

Trabalhos completos em anais de eventos científicos – 0,2 
pontos por trabalho 

máx. 1 

Resumos em anais de eventos científicos – 0,1 ponto por 
resumo 

máx. 1 

Palestra, Conferência, Mesa Redonda – 0,2 pontos por 
evento 

máx. 1 

Participação em evento científico – 0,2 pontos por evento máx. 1 

Produção de material didático – 1 pontos por material 
didático 

máx. 2 

Bancas artísticas – 0,5 pontos por banca máx. 1 

Direção musical de gravação – 0,5 pontos por direção máx. 1 

Ministrante de master-classes, oficinas, festivais – 0,2 
pontos por evento 

máx. 1 

Coordenação de projetos de pesquisa – 0,5 pontos por 
projeto 

máx. 1 

Participação em projetos de pesquisa – 0,2 pontos por 
projeto 

máx. 1 

Coordenação de projetos de extensão – 0,5 pontos por 
projeto 

máx. 1 

Participação em projetos de extensão – 0,2 pontos por 
projeto 

máx. 1 

Pontuação Limite 3 

Quesito: EXPERIÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  
 

 

Cargos acadêmicos – 0,5 pontos por cargo 
 

máx. 1 

Bancas acadêmicas – 0,2 pontos por banca 
 

máx. 1 

Bancas de defesa de dissertação de Mestrado – 0,3 
pontos por banca 

máx. 1 

Bancas de defesa de Tese de Doutorado – 0,4 pontos por 
banca 

máx. 1 

Coordenação de projetos de ensino – 0,2 pontos por 
projeto 

máx. 1 



Pontuação Limite 1 

Quesito: DISTINÇÕES  

Bolsas via agências de fomento – 0,5 pontos por bolsa máx. 1 

Premiações em concursos de Violino – 0,5 pontos por 
premiação 

máx. 1 

Aprovações em concursos públicos – 0.5 pontos por 
aprovação 

máx. 1 

Outros prêmios por produção artística ou científica – 0,2 
ponto por prêmio 

máx. 1 

Pontuação Limite 1 

TOTAL 20 

 


