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ANEXOS À
PORTARIA 001/2015

18/MARÇO/22015
Estabelece procedimentos e parâmetros
avaliativos para a progressão docente à classe E –
Professor Titular
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Processo Avaliativo com vistas à promoção à classe E de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior
NOME:
DATA DE NASCIMENTO:

CPF:

Nº IDENTIDADE:

SIAPE:

LOTAÇÃO:
EXERCÍCIO:
RAMAL:

TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RESIDENCIAL:

Assinalar a opção na qual deseja ser submetido:
 DEFESA DE MEMORIAL
 TESE ACADÊMICA INÉDITA
NECESSITA ATENDIMENTO ESPECIAL:
 SIM  NÃO
ESPECIFICAR:___________________________________________________________________________
Documentos anexos, necessários para a homologação da inscrição:
 3 (três) cópias do diploma de Doutorado;
 6 (seis) cópias do Relatório de Desempenho Acadêmico referente aos últimos 8 (oito) anos, com respectivos
comprovantes;
 6 (seis) cópias de Memorial (com comprovantes relativos aos últimos 10 anos descritos) ou Tese acadêmica
inédita;
 3 (três) cópias da Portaria da última progressão;

Venho requerer a inscrição no Processo Avaliativo para promoção à Classe de Professor Titular, na área de
_________________________________________________ e declaro-me ciente dos termos e das condições
constantes da Resolução 05/ 2014 - CONSU.

Juiz de Fora, MG, _____ de ________________ de _______.

_________________________________________________
Assinatura do Candidato(a)
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO - PROFESSOR TITULAR
ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a trajetória acadêmicoprofissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. Recomenda-se que o memorial inclua
em sua estrutura seções que destaquem as informações mais significativas, como a formação, as atividades artísticoculturais, as atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades de gestão, produção
científica, entre outras. Sugere-se a redação na primeira pessoa do singular, o que permitirá ao candidato enfatizar o
mérito de suas realizações.
SUGESTÃO DE ESTRUTURA DO MEMORIAL
1. Folha de rosto
a) nome do candidato
b) titulo (Memorial Descritivo)
c) local
d) ano
2. Formação, aperfeiçoamento e atualização Na descrição, pode-se mencionar:
a) educação superior - graduação
b) educação superior - pós-graduação
c) estágios
d) cursos de extensão
e) iniciação científica e monitoria
f) bolsas de estudo
g) participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos congêneres
Podem ser inseridos comentários sobre como decorrem os cursos de formação, de aperfeiçoamento e de atualização,
assim como o resultado final e também os reflexos na carreira profissional, docente, científica, literária e/ou artística do
candidato.
3. Atividades de ensino
As atividades referem-se às funções desenvolvidas no ensino e na orientação de estudantes. Na descrição, pode-se
mencionar:
a) aulas e cursos ministrados (especificar em que disciplinas)
b) orientações de trabalhos de alunos, trabalhos de conclusão de cursos, de estágios e/ou de bolsistas;
c) palestras e/ou conferências proferidas;
4. Atividades de pesquisa Pode-se mencionar:
a) coordenação de projetos;
b) participação em projetos;
c) publicações de artigos;
d) apresentação de trabalhos em eventos;
e) depósito de patentes;
f) orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado.
5. Atividades de extensão. Pode-se mencionar:
a) coordenação de programas, projetos e ações;
b) participação em programas, projetos e ações;
c) organização de eventos.
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6. Atividades de gestão. Pode-se indicar outras atividades profissionais que não se enquadrem nas modalidades
anteriores:
a) participação em comissões, coordenações, supervisões de trabalhos e/ou projetos
b) participações em conselhos, em comitês e/ou júri de prêmios entre outros
c) participações em órgãos colegiados, comitês executivos, grupos de trabalhos, entre outros
d) consultorias
e) funções eletivas, inclusive diretorias, conselhos de entidades (profissionais e/ou sindicais) indicando função exercida,
inclusive de chefia, coordenação, direção com o respectivo tempo de mandato
7. Produção literária e artística:
Pode-se incluir trabalhos literários e/ou artísticos que tenham sido publicados, assim como trabalhos apresentados em
congressos, jornadas e outros eventos similares.
8. Títulos, homenagens e aprovações em concursos:
Mencionar o ano e a distinção outorgada e o local.
9. Outras informações relevantes.
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FICHA DE CADASTRO DE TESE INÉDITA

NOME:

________________________________________________________________________

TÍTULO:

________________________________________________________________________

ÁREA:

________________________________________________________________________

SUBÁREA:

________________________________________________________________________
DECLARAÇÃO DE INEDITUDE

Eu,__________________________________________________________________________SIAPE

n.º

_________________, professor da Faculdade de Comunicação (FACOM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
declaro que esta tese não foi apresentada, nem publicada, na integra em nenhuma Instituição de Ensino, nem revista
científica. Que foi produzida pelo autor, como resultado do Projeto de Pesquisa:

que segue em anexo, junto com os documentos apresentados na abertura do Processo de Promoção para Professor
Titular.

Juiz de Fora (MG), ______ de ____________________ de _________.

________________________________________________________
Assinatura
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ATA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO
PROMOÇÃO PARA A CLASSE E
PROFESSOR TITULAR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Às ________horas do dia _________do mês de __________do ano __________, na sala _____ da Faculdade de
Comunicação (FACOM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Comissão Especial de Avalição de promoção
para a classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, formada pelos professores
____________, ___________, __________ e __________ <titulação, cargo e nome> <instituição>, procederam a
avaliação do Relatório de Desempenho Acadêmico apresentado(a) pelo(a) docente ____________________, lotado no
Departamento ______ da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Após a análise e a
atribuição de pontuação a partir da tabela de indicadores e parâmetros aprovada pelo Conselho de Unidade da FACOM/
UFJF e publicada na página da PRORH/ UFJF, a Comissão Especial de Avaliação reuniu-se para emitir o seguinte parecer
descritivo:

Considerando a análise do Relatório de Desempenho e a documentação comprobatória das atividades, o docente obteve
média ______ (__________). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA que é assinada por todos os
membros da Comissão Especial de Avaliação.
Juiz de Fora, _____ de ___________ de ______.

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________
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ATA DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO OU TESE
PROMOÇÃO PARA A CLASSE E
PROFESSOR TITULAR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Às ________horas do dia _________do mês de __________do ano __________, na sala _____ da Faculdade de
Comunicação (FACOM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Comissão Especial de Avalição de promoção
para a classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, formada pelos professores
____________, ___________, __________ e __________ <titulação, cargo e nome> <instituição>, procederam a
arguição do(a) Memorial Descritivo ou Tese Acadêmica apresentado(a) pelo(a) docente ____________________, lotado
no Departamento ______ da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Após a defesa do
memorial/ tese pelo docente, durante cinquenta minutos, procedeu-se a arguição pela comissão, com cada membro
tendo trinta minutos para seus questionamentos. Finalizada a fase de arguição, a Comissão Especial de Avaliação reuniuse para emitir o seguinte parecer descritivo:

Considerando a análise do memorial descritivo e da documentação comprobatória das atividades supracitadas, a defesa
e a arguição realizada, considera-se: <APROVADA> <REPROVADA> a solicitação de promoção. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente ATA que é assinada por todos os membros da Comissão Especial de Avaliação.
Juiz de Fora, _____ de ___________ de ______.
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Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

Nome do Avaliador

Assinatura:

_________________________

