
 
Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 001 / 2021 

 

Aprova as alterações da resolução 001/2015 do Conselho de Unidade, 

que estabelece Tabela de Indicadores e Parâmetros Avaliativos para a 

promoção de Docentes à Classe E - Professor Titular da Carreira do 

Magistério Superior da Facom/UFJF e procedimentos internos. 

 

O Conselho de Unidade da Faculdade de Comunicação Social (FACOM) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista 

o que foi deliberado em sua reunião realizada de forma remota, nos termos do artigo 10A da 

Resolução 14.2020 do Conselho Superior, no dia 15 de janeiro de 2021, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar as alterações na resolução 001/2015 do Conselho de Unidade, através do 

estabelecimento de nova Tabela de Indicadores e Parâmetros Avaliativos para a promoção de 

Docentes à Classe E - Professor Titular da Carreira do Magistério Superior da Facom/UFJF, além de 

procedimentos internos do Passo 3, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

O docente interessado na promoção à Classe E – professor titular – deverá entregar ao 

Departamento, em até 15 dias após o pedido de promoção, cópia digitalizada dos seguintes 

documentos apresentados via SEI: 

 formulário de inscrição ao processo de avaliação (anexo 2);  

 diploma de Doutor;  

 última portaria de promoção;  

 Relatório de Desempenho Acadêmico referente aos últimos 8 anos, com todos os 

comprovantes anexados;  

 Memorial (de toda a vida acadêmica e profissional, com os comprovantes dos últimos 10 

anos – conforme orientações constantes do anexo 3) ou de Tese Acadêmica inédita;  

 Ficha de Tese, caso o professor tenha optado pela apresentação de Tese Acadêmica (anexo 4). 

 

Art. 2º - Casos excepcionais, não previstos nesta resolução, serão avaliados pelo Conselho de 

Unidade da FACOM/ UFJF. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Juiz de Fora, 15 de janeiro de 2021. 

 

Profa. Dra. Marise Pimentel Mendes 

Diretora da FACOM/ UFJF – Presidente do Conselho de Unidade 


