UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
PIBID PROGRAD UNEB

BAREMA DE AVALIAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE SUBPROJETO
DO PIBID
CURSO: ____________________________________________________________
CAMPUS: _______________ DEPARTAMENTO: ___________________________
CIDADE: _________________________
SUBPROJETO: ______________________________________________________
CURSO(S) AO QUAL O SUBPROJETO ESTÁ VINCULADO: __________________
Data: ..... / ..... /.......

Início: _____:_____ Fim: _____:_____

Docente: __________________________________________________________

Pontuação

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Máxima

1. Titulação (considerar apenas a titulação máxima)
Doutorado na área do subprojeto (2,0)

2,0

Mestrado na área do subprojeto (1,0)
Doutorado fora da área do Subprojeto (1,0)
Mestrado fora da área do subprojeto (0,5)

2. Experiências anteriores no PIBID
a) Coordenador institucional (1,0)
b) Coordenador de gestão de processos educacionais (1,0)
c) Coordenador de área (1,0)
d) Coordenador voluntário (0,5)

2,0

3. Autor ou coautor de subprojeto

2,0

Pontos
obtidos

4. Produção acadêmica na área do subprojeto (considerar
produções dos últimos 5 anos) - 0,5 por produção
a) Publicação em periódicos; (1,0 por publicação)
b) Artigo publicado em livro (1,0 por publicação)

3,0

c) Autoria de livro completo (2,0 por publicação)
d) Publicação em Anais de eventos (0,5 por publicação)
5. Atuação no Ensino Básico ou experiência como professor,
gestor, coordenador pedagógico (0,5 por ano de experiência)

2,0

6. Tempo de docência no Magistério Superior (Considerar
experiência na Licenciatura/componente curricular na área do
subprojeto a coordenar) (0,5 por ano de experiência)

2,0

7. Experiência como formador em projetos de formação docente
e/ou na execução de projetos de ensino, extensão e/ou pesquisa
na Educação Básica (0,5 por projeto realizado)

2,0

2,0

8. Experiência em Estágio Supervisionado na área do
subprojeto (0,5 por semestre)
9. Entrevista (ordenação das ideias, clareza, objetividade e poder de
síntese acerca da proposta de trabalho no âmbito do subprojeto
PIBID; exposição teórico-conceitual condizente com o Subprojeto)

3,0

Nota do avaliador 1
Nota do avaliador 2
Nota do avaliador 3
(Somar e dividir por 3)
Soma

Nota final=______
Assinatura do avaliador(a): ___________________________________________________
Assinatura do avaliador(a): ___________________________________________________
Assinatura do avaliador(a): ___________________________________________________
Cidade, Data

