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RESOLUÇÃO 001/2021 – ESTABELECE PROCEDIMENTOS E PARÂMETROS AVALIATIVOS PARA PROGRESSÃO 

DE DOCENTES À CLASSE E – PROFESSOR TITULAR ANEXO 1 - TABELA DE INDICADORES 

 

I - Atividades de ensino e orientação 

 

INDICADOR VALOR POR INDICADOR 

Atividades de ensino no nível de graduação, pós-
graduação stricto sensu e pós-graduação lato-sensu 
não remunerada. 

1 ponto por hora/aula 

Atividade de orientação no nível de mestrado 4 pontos por dissertação 
aprovada 

Atividade de orientação no nível de doutorado 8 pontos por tese 
aprovada 

Atividade de coorientação no nível de doutorado 4 pontos por tese 
aprovada 

Atividade de orientação no nível de pós-doutorado (no 
máximo 2 semestres por orientando) 

1 ponto por semestre 

Orientação no nível de graduação: trabalhos de 
conclusão de curso, iniciação científica, PET (com ou 
sem bolsa) 

1 ponto por aluno 
orientado/semestre 

Orientação no nível de graduação: monitoria, 
treinamento profissional, extensão(com ou sem bolsa) 

1 ponto por aluno 
orientado/semestre 

Orientação no nível de graduação: estágio, PROBIC-Jr e 
outras  

1 ponto por aluno 
orientado/semestre 

Orientação de estágio/ iniciação à docência 1 ponto por semestre 

Outros indicadores (Módulos PET, cursos de curta 
duração ministrados, orientação acadêmica em 
andamento, etc) 

1 ponto por indicador 

Subtotal I – valor máximo  196pontos 
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II - Atividades de pesquisa, extensão e produção intelectual 

INDICADOR VALOR POR INDICADOR 

Artigo completo publicado em periódico científico 
classificados pelo Qualis CAPES em Comunicação A1 
ou A2 

10 pontos por artigo 
 

Artigo completo publicado em periódico científico 
classificados pelo Qualis CAPES em Comunicação B1 

8 pontos por artigo 
 

Artigo completo publicado em periódico científico 
classificados pelo Qualis CAPES em Comunicação B2 

6 pontos por artigo 

Artigo completo publicado em periódico científico 
classificados pelo Qualis CAPES em Comunicação B3, 
B4, B5 

3 pontos por artigo 

Resenha, entrevista publicada em periódico científico 
qualificado 

1 ponto por publicação 

Artigos aceitos para publicação em periódico científico 
qualificado 

1 ponto por aceite 

Artigo completo em periódico com corpo editorial 1 ponto por publicação 

Autoria de livros publicados (impresso e ebook), com 
corpo editorial 

20 pontos por publicação 

Organização de livros publicados, com corpo editorial 10 pontos por publicação 

Capítulos de livros publicados, com corpo editorial 8 pontos por capítulo 

Autoria de livros publicados (impresso e ebook), sem 
corpo editorial 

6 pontos por publicação 

Organização de livros publicados (impresso e ebook), 
sem corpo editorial 

3 pontos por publicação 

Capítulos de livros publicado (impresso e ebook), sem 
corpo editorial 

2 pontos por capítulo 

Prefácio de livro publicado (impresso e ebook) 2 pontos por publicação 

Organização de dossiê em periódico científico 
qualificado 

1 ponto por dossiê 

Editoração de livros, periódicos científicos e/ou anais 
de eventos 

2 pontos por publicação 

Tradução de livro completo de autor reconhecido na área  10 pontos por livro 

Tradução de artigo completo de autor reconhecido na 
área  

2 pontos por artigo 
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Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
internacionais 

6 pontos por publicação 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
nacionais 

4 pontos por publicação 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
regionais 

3 pontos por publicação 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
locais 

2 pontos por publicação 

Resumos publicados em anais de eventos 
internacionais 

3 pontos por publicação 

Resumos publicados em anais de eventos nacionais 2 pontos por publicação 

Resumos publicados em anais de eventos regionais e 
locais 

1 ponto por publicação 

Apresentação de palestras e mesas redondas em 
eventos internacionais, realizados presencialmente ou 
a distância 

8 pontos por palestra 

Apresentação de trabalhos em eventos internacionais, 
realizados presencialmente ou a distância 

4 pontos por 
apresentação 

Apresentação de palestras e mesas redondas em 
eventos nacionais, realizados presencialmente ou a 
distância 

4 pontos por palestra 

Apresentação de trabalhos em eventos nacionais, 
realizados presencialmente ou a distância 

2 pontos por 
apresentação 

Produção de verbetes 2 pontos por verbete 

Participação como moderador, relator ou coordenador 
de sessão em eventos científicos e/ou acadêmicos 
internacionais 

4 pontos por participação 

Participação como moderador, relator ou coordenador 
de sessão em eventos científicos e/ou acadêmicos 
nacionais 

3 pontos por participação 

Participação como moderador, relator ou coordenador 
de sessão em eventos científicos e/ou acadêmicos 
regionais 

2 pontos por participação 

Participação como moderador, relator ou coordenador 
de sessão em eventos científicos e/ou acadêmicos 
locais 

1 ponto por participação 

Bolsa de produtividade em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora – 
nível 1 CNPq, Fapemig e demais agência fomento 
estaduais 

3 pontos por semestre 
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Bolsa de produtividade em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora – 
nível 2 CNPq, Fapemig e demais agência fomento 
estaduais 

1,5 ponto por semestre 

Liderança ou coliderança de grupos de pesquisa - 
certificados pela Instituição e atualizados no DGP-
CNPq 

2 pontos por semestre 

Participação em grupos de pesquisa (certificados pela 
Instituição e atualizados no DGP-CNPq) e/ou  

0,5 ponto por semestre 

Participação em grupo (certificados pela Instituição e 
atualizados no DGP-CNPq) vinculado em rede de 
pesquisa 

0,5 ponto por semestre 

Captação de Recursos externos à instituição para 
Laboratórios, Grupos e Projetos de Pesquisa/ ensino – 
coordenador de projeto 

5 pontos por projeto 

Captação de Recursos externos à instituição para 
Laboratórios, Grupos e Projetos de Pesquisa/ ensino – 
participante de projeto 

2 pontos por projeto 

Registro de patentes, softwares e assemelhados 10 pontos por registro 

Produção artística demonstrada publicamente em 
artes cênicas, artes plásticas, dança, fotografia, música 
e afins 

Até 5 pontos por obra 
completa 

Direção de produtos audiovisuais (para TV, Cinema ou 
internet) longa metragem 

10 pontos por obra 

 

Produção, roteiro, edição de audiovisuais (para TV, 
Cinema ou internet) Longa metragem ou seriado 

7 pontos por obra ou 

temporada 

Direção de produtos audiovisuais (para TV, Cinema ou 
internet) Média ou Curta metragem 

5 pontos por obra 

 

Produção, roteiro, edição de audiovisuais (para TV, 
Cinema ou internet) Média ou Curta metragem 

3 pontos por obra 

 

Projeto seriado ou de longa duração em mídia sonora 
(podcast ou seriado) 
Projeto seriado ou de média ou curta duração em 
mídia sonora (podcast ou seriado) 

7 pontos por obra ou 

temporada 
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Projeto seriado ou de média ou curta duração em 
mídia sonora (podcast ou seriado) 

3 pontos por obra ou 

temporada 

Criação de site, game, canal de conteúdo, e-book 

artístico e/ou cultural e similares 

5 pontos por obra 

 

Produção de conteúdo/manutenção de site 

informativo 

1 ponto por semestre 

 

Trabalho de preservação de mídias audiovisuais 5 pontos por trabalho 

Presidente ou diretor de comissão organizadora de 
eventos científicos internacionais 

10 pontos por evento 

Presidente ou diretor de comissão organizadora de 
eventos científicos nacionais 

8 pontos por evento 

Presidente ou diretor de comissão organizadora de 
eventos científicos regionais 

4 pontos por evento 

Presidente ou diretor de comissão organizadora de 
eventos científicos locais 

2 pontos por evento 

Participação em comissão organizadora de eventos 
científicos internacionais 

4 pontos por evento 

Participação em comitê científico de eventos 
científicos internacionais 
 

3 pontos por evento 

Participação em comissão organizadora de eventos 
científicos nacionais 

2 pontos por evento 

Participação em comitê científico de eventos 
científicos nacionais 

1 ponto por evento 

Participação em comissão organizadora de eventos 
científicos regionais 

1 ponto por evento 

Participação em comitê científico de eventos 
científicos regionais 

1 ponto por evento 

Participação em comitê científico de eventos 
científicos locais 

0.5 ponto por evento 

Parecerista de artigo completo para evento científico 1 ponto por artigo  

Parecerista de resumo completo para evento científico 0,5 ponto por resumo  
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Participação em eventos científicos e/ou de pesquisa 
sem apresentação de trabalho 

0,25 ponto por evento 

Participação em atividades de extensão demonstradas 
pelo envolvimento em formulação de políticas 
públicas não remuneradas 

1 ponto por semestre de 
participação 

Participação em atividades de extensão demonstradas 
por iniciativas promotoras de inclusão social não 
remuneradas 

1 ponto por semestre de 
participação 

Participação em atividades de extensão demonstradas 
pela divulgação do conhecimento não remuneradas 

1 ponto por semestre de 
participação 

Coordenação de programas de extensão não 
remunerados 

5 pontos por semestre 

Participação em programas de extensão não 
remunerados 

3 pontos por semestre 

Coordenação de projetos de extensão não 
remunerados 

2,5 pontos por semestre 

Participação em projetos de extensão não 
remunerados 

1,5 ponto por semestre 

Coordenação de ações de extensão não remunerados 3 pontos por ação 

Participação em ações de extensão não remuneradas 1 ponto por ação 

Participação em bancas de concurso público 5 pontos por participação 

Participação em bancas de processo seletivo 
simplificado (docente) 

2 pontos por participação 

Participação em bancas de doutorado externas à 
instituição. 

4 pontos por participação 

Participação em bancas de mestrado externas à 
instituição. 

2 pontos por participação 

Participação em bancas de doutorado internas à UFJF 3 pontos por participação 

Participação em bancas de mestrado internas à UFJF 1,5 ponto por 
participação 
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Participação em bancas de doutorado internas ao 
Programa da Unidade 

2 pontos por participação 

Participação em bancas de mestrado internas ao 
Programa da Unidade 

1 ponto por participação 

Participação em bancas de qualificação de doutorado 
externas à instituição. 

3 pontos por participação 

Participação em bancas de qualificação de doutorado 
internas à UFJF 

2 pontos por participação 

Participação em bancas de qualificação de doutorado 
internas ao Programa da Unidade 

1 ponto por participação 

Participação em bancas de qualificação de mestrado 
externas à instituição. 

0,5 ponto por 
participação 

Participação em bancas de qualificação de mestrado 
internas à UFJF 

0,25 ponto por 
participação 

Participação em bancas de qualificação de mestrado 
internas ao Programa da Unidade 

0,25 ponto por 
participação 

Participação em bancas de Trabalhos de Conclusão de 
Curso (Especialização - não remunerada/ Pós-
graduação lato sensu e Graduação) 

0,5 ponto por 
participação 

Participação em atividades de arbitragem de produção 
intelectual, artística e/ou profissional 

1 ponto por participação 

Editor chefe de periódico indexado com abrangência 
internacional 

5 pontos por edição 

Editor chefe de periódico indexado com abrangência 
nacional 

3 pontos por edição 

Editor associado ou de área de periódico com 
abrangência internacional 

2,5 pontos por edição 

Editor associado ou de área de periódico com 
abrangência nacional 

1,5 ponto por edição 

Parecerista/Revisor de artigo científico para periódico 
indexado de abrangência internacional. 

2 pontos por edição 

Parecerista/ Revisor de artigo científico para periódico 
indexado de abrangência nacional. 

1 ponto por edição 

Consultor/ Parecerista “AD HOC” para agências de 
fomento (CNPq, CAPES, Fundações de Amparo à  

Pesquisa,...). 

2 pontos por consultoria 

Participação em comissão de avaliação de curso pelo 
Inep/MEC  

2 pontos por curso 
avaliado 
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Membro de Conselho técnico-científico, comissão 
consultiva e editorial de periódico indexado. 

2 pontos por periódico 

Participação em conselhos, comitês e afins em órgãos 
de fomento à pesquisa, ao ensino ou à extensão 
externos à UFJF 

Até 5 pontos por 
participação 

Coordenação de projeto institucional de pesquisa 
financiado por CNPq, FINEP ou similares, executado na  

UFJF 

5 pontos por projeto 

Participação em projeto institucional de pesquisa 
financiado por CNPq, FINEP ou similares, executado na  

UFJF 

2 pontos por projeto 

Participação em projeto individual de pesquisa, de 
estudos e/ou de diagnósticos financiado por órgão 
públicos e/ou privados 

2 pontos por projeto 

Coordenação de projetos de pesquisa financiado por 
CNPq, CAPES, FINEP, FAPEMIG ou outros órgãos de 
fomento e executado na UFJF. 

3 pontos por projeto 

Participação em projetos de pesquisa financiado por 
CNPq, CAPES, FINEP, FAPEMIG ou outros órgãos de 
fomento e executado na UFJF. 

1,5 ponto por projeto 

Coordenação de projeto institucional de pesquisa, 
cadastrado na UFJF, sem financiamento 

2 pontos por projeto 

Participação em projeto institucional de pesquisa, 
cadastrado na UFJF, sem financiamento 

1 ponto por projeto 

Pós-doutorado com financiamento 5 pontos 

Pós-doutorado sem financiamento 3 pontos 

Conclusão de curso de licenciatura e/ou bacharelado 
na área de atuação durante a carreira docente na  

UFJF 

3 pontos 

Conclusão de curso de aperfeiçoamento na área de 
atuação durante a carreira docente na UFJF 

2 pontos 

Outros indicadores Até 2 pontos por 
indicador 

Subtotal II – valor máximo  280 pontos 
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III - Atividades Administrativas e de Representação 

INDICADOR VALOR MÁXIMO POR 
INDICADOR 

Cargo de Reitor 10 pontos por semestre 

Diretores de Unidades Universitárias, Vice-Reitor, 
Superintendentes e Assessores GAR, Diretor de Órgãos 
de apoio à Administração, Pró-reitores 

9 pontos por semestre 

Chefia de Departamento 4 pontos por semestre 

Coordenação de Curso de graduação 7,5 pontos por semestre 

Coordenação de Programa de Pós-graduação stricto 
senso 

7,5 pontos por semestre 

Vice coordenação de Curso de Graduação 1,5 ponto por semestre 

Vice coordenação de Programa de Pós-graduação 
stricto senso 

1,5 ponto por semestre 

Vice-diretor de Unidades Universitárias 2,5 pontos por semestre 

Subchefia de Departamentos 1 ponto por semestre 

Coordenação de órgãos de apoio à Unidade 
Acadêmica (Produtora, Rádio, Assessoria etc) 

3 pontos por semestre 

Participação em órgão e/ou comissões permanentes 
de apoio (CPPD, CPA, NPPD, Comissão de Ética,  
Comissão de Estágio, Coordenação de Laboratórios,  

etc.) 

1 ponto por semestre 

Participação em comissões internas de graduação, pós-

graduação, pesquisa e/ou extensão e outras 

0,5 ponto por semestre 

Participação em comissões sindicantes, administrativas 
e disciplinares 

0,5 ponto por semestre 

Coordenação e/ou membro de Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e de Colegiado de Curso 

1 ponto por semestre 

Membro eleito ou indicado em órgãos colegiados da 
UFJF 

0.5 ponto por semestre 

Cargos de representação 0,5 ponto por semestre 

Membro de comissão designada pelo MEC para  
avaliação das condições de criação, credenciamento e 
recredenciamento de cursos. 

0,5 ponto por comissão 

Participação em comissões de elaboração de projetos 
pedagógicos de cursos, técnicos, de graduação e/ou 
pós-graduação stricto-sensu ou de especialização 
gratuita 

4 pontos por comissão 
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Participação em comissões ou grupos de trabalho de 
caráter provisório ou permanente. 

1 ponto por comissão ou 
grupo 

Direção de Associação Científica de abrangência 
nacional ou internacional 

5 pontos por semestre 

Coordenação de Grupo de Pesquisa ou Trabalho de 
Associação Científica de abrangência nacional ou 
internacional 

3 pontos por semestre 

Membro de Conselho de Associação Científica de 
abrangência nacional ou internacional 

0,5 ponto por semestre 

Participação em missão de trabalho internacional 2 pontos por missão 

Participação em missão de trabalho nacional 1 ponto por missão 

Outros indicadores Até 2 pontos por 
indicador 

Subtotal III – valor máximo 84 pontos 

 

TOTALIZAÇÃO FINAL 

SUBTOTAL I  

SUBTOTAL II  

SUBTOTAL III  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS PELO DOCENTE 

Valor máximo = 560 pontos 

Pontuação mínima para aprovação: 392 = equivalente à nota mínima 7 (sete) 

 

 


