
ANEXO 1 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO À CLASSE E 

 

GRUPO I - ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO 

1.1. Aulas presenciais e não presenciais  Pontuação 

Aulas em disciplinas de graduação ou de pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu, no nome do professor(a);(b) 

Carga horária (hora-aula) 

total ministrada nos últimos 

oito anos x 0,1 

(a)Acrescentar carga horária semanal de 8h durante o período em que o docente ocupou os 

seguintes cargos: Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor e Diretor de campus. No caso de Diretor e 

Vice-Diretor de Unidade Acadêmica, isto poderá ser aplicado, desde que previsto no PIT do 

docente. 

(b)Desde que comprovado como de caráter público e gratuito 

 

1.2. Orientação e supervisão  Pontuação 

1.2.1. Orientação de aluno de doutorado concluída 30 pontos/tese 

1.2.2. Orientação de aluno de doutorado em andamento  15 pontos/tese 

1.2.3. Coorientação de aluno de doutorado concluída 15 pontos/tese 

1.2.4. Coorientação de aluno de doutorado em andamento 7,5 pontos/tese 

1.2.5. Orientação de aluno de mestrado concluída 20 pontos/dissertação 

1.2.6. Orientação de aluno de mestrado em andamento  10 pontos/dissertação 

1.2.7. Coorientação de aluno de mestrado concluída 10 pontos/dissertação 

1.2.8. Coorientação de aluno de mestrado em andamento 5 pontos/dissertação 

1.2.9. Supervisão de estágio de pós-doutorado concluída 15 pontos/projeto 

1.2.10. Supervisão de estágio de pós-doutorado em andamento 7,5 pontos/projeto 

1.2.11. Orientação de aluno de aperfeiçoamento e/ou especialização 

concluída(a) 
8 pontos/produto 

1.2.12. Orientação de aluno de aperfeiçoamento e/ou especialização 

em andamento(a)  
4 pontos/produto 

1.2.13. Coorientação de aluno de aperfeiçoamento e/ou 

especialização concluída(a) 
4 pontos/produto 

1.2.14. Coorientação de aluno de aperfeiçoamento e/ou 

especialização em andamento(a) 
2 pontos/produto 

1.2.15. Orientação de aluno de residência na pós-graduação 

(preceptoria, supervisão, tutoria e mentoria) concluída 
8 pontos/produto 

1.2.16. Orientação de aluno de residência na pós-graduação 

(preceptoria, supervisão, tutoria e mentoria) em andamento 
4 pontos/produto 



1.2.17. Orientação de aluno em estágio supervisionado (curricular 

ou extracurricular) concluída 
4 pontos/aluno/estágio 

1.2.18. Orientação de aluno em estágio supervisionado (curricular 

ou extracurricular) em andamento 
2 pontos/aluno/estágio 

1.2.19. Orientação de aluno em iniciação científica concluída 4 pontos/aluno/semestre 

1.2.20. Orientação de aluno em iniciação científica em andamento 2 pontos/aluno/semestre 

1.2.21. Coorientação de aluno em iniciação científica concluída 2 pontos/aluno/semestre 

1.2.22. Coorientação de aluno em iniciação científica em 

andamento 
1 ponto/aluno/semestre 

1.2.23. Orientação de aluno em projeto de extensão concluída 4 pontos/aluno/semestre 

1.2.24. Orientação de aluno em projeto de extensão em andamento  2 pontos/aluno/semestre 

1.2.25. Coorientação de aluno em projeto de extensão concluída 2 pontos/aluno/semestre 

1.2.26. Coorientação de aluno em projeto de extensão em 

andamento 
1 ponto/aluno/semestre 

1.2.27. Orientação de aluno em monitoria concluída 3 pontos/aluno/semestre 

1.2.28. Orientação de aluno em monitoria em andamento 1,5 ponto/aluno/semestre 

1.2.29. Orientação de aluno em Treinamento Profissional concluída 4 pontos/aluno/semestre 

1.2.30. Orientação de aluno em Treinamento Profissional em 

andamento 
2 pontos/aluno/semestre 

1.2.31. Coorientação de aluno em Treinamento Profissional 

concluída 
2 pontos/aluno/semestre 

1.2.32. Coorientação de aluno em Treinamento Profissional em 

andamento 
1 ponto/aluno/semestre 

1.2.33. Orientação de aluno em grupos de PET, GET, Ligas 

acadêmicas e similares concluída 
4 pontos/aluno/semestre 

1.2.34. Orientação de aluno em grupos de PET, GET, Ligas 

acadêmicas e similares em andamento  
2 pontos/aluno/semestre 

1.2.35. Orientação de aluno em trabalho de conclusão de curso 

(TCC) concluída 
6 pontos/monografia 

1.2.36. Orientação de aluno em trabalho de conclusão de curso 

(TCC) em andamento 
3 pontos/monografia 

1.2.37. Coorientação de aluno em trabalho de conclusão de curso 

(TCC) concluída 
3 pontos/monografia 

1.2.38. Coorientação de aluno em trabalho de conclusão de curso 

(TCC) em andamento 
1,5 ponto/monografia 

1.2.39. Orientação de projetos de consultoria/técnico/tutoria e de 

empresa júnior concluída 
3 pontos/produto 

1.2.40. Orientação de projetos de consultoria/técnico/tutoria e de 

empresa júnior em andamento  
1,5 ponto/aluno/semestre 



(a)Desde que comprovado como de caráter público e gratuito 

 

1.3. Bancas e outras atividades acadêmicas  Pontuação 

1.3.1. Membro de banca de defesa de tese de doutorado 15 pontos/banca 

1.3.2. Membro de banca de defesa de dissertação de mestrado 12 pontos/banca 

1.3.3. Membro de banca de qualificação de doutorado 12 pontos/banca 

1.3.4. Membro de banca de qualificação de mestrado 10 pontos/banca 

1.3.5. Membro de banca de defesa de monografia, trabalho de 

conclusão de cursos e outros tipos de bancas 

5 pontos/banca 

1.3.6 Palestrante, ministrante de curso ou treinamento não 

curriculares ministrados para docentes, funcionários ou alunos 

Carga horária (h) x 

0,1/produto 

 

1.4. Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos 

acadêmicos 

Pontuação 

1.4.1. Palestras, mesas redondas, cursos ou minicursos ministrados 

a convite, em Congressos/Seminários/Encontros Internacionais 

Carga horária (h) x 

0,3/produto 

1.4.2. Palestras, mesas redondas, cursos ou minicursos ministrados 

a convite, em Congressos/Seminários/Encontros Nacionais 

Carga horária (h) x 

0,2/produto 

1.4.3. Palestras, mesas redondas, cursos ou minicursos ministrados 

a convite, em Congressos/Seminários/Encontros Locais 

Carga horária (h) x 

0,1/produto 

 

GRUPO II - PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

2.1 Produção Bibliográfica Pontuação 

2.1.1. Artigo de divulgação e similares 4 pontos/produto 

2.1.2. Manual, catálogo ou boletim, com ficha catalográfica 

(organizador/ redator) 

4 pontos/produto 

2.1.3. Artigos em periódico especializado (usar a área de maior 

pontuação) 

 

Qualis A1 27 pontos/artigo 

Qualis A2 24 pontos/artigo 

Qualis B1 ou B2 20 pontos/artigo 

Qualis B3, B4 ou B5 15 pontos/artigo 

Qualis C/sem classificação Qualis 9 pontos/artigo 

2.1.4. Apresentação de trabalho em evento científico como autor 

apresentador (oral e/ou painel) 

4 pontos/apresentação 

2.1.5. Resumo publicado em anais de eventos científicos nacionais 

e internacionais 

3 pontos/resumo 



2.1.6. Resumo publicado em anais de eventos científicos locais e 

regionais 

2 pontos/resumo 

2.1.7. Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais 

de evento científico nacional e internacional 

8 pontos/trabalho 

2.1.8. Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais 

de congresso científico local e regional 

7 pontos/trabalho 

2.1.9. Livro publicado(a); (b)  30 pontos/livro 

2.1.10. Tradução de livro publicado(a); (b) 15 pontos/livro 

2.1.11. Capítulo de livro publicado(a); (b)  10 pontos/capítulo 

2.1.12 Organizador ou Editor de livro (coletânea) publicado(a); (b) 10 pontos/livro 

(a)Artigos/capítulos/livros aceitos para publicação ou no prelo considerar 50% dos pontos 

estabelecidos 

(b)Livros ou capítulos de livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra 

referenciada pela International Standard Book Number – ISBN serão pontuados com 100% 

dos pontos estabelecidos; as obras que não se enquadrarem serão pontuadas com 50% dos 

pontos estabelecidos 

 

2.2 Produção Artística, Técnica ou Tecnológica Pontuação 

2.2.1. Podcasts, programa de rádios, filmes, vídeos, discos ou 

audiovisuais de divulgação científica e informativo 

4 pontos/produto 

2.2.2. Reportagem em TV, rádio, jornal ou revista com abordagem 

de assuntos relativos à área de atuação docente 

4 pontos/produto 

2.2.3. Desenvolvimento de material didático ou instrucional 

(cartilha, jogos educativos e outros produtos semelhantes) 

4 pontos/produto 

2.2.4. Reunião técnica, atividade de campo, demonstração técnica e 

outras atividades similares que caracterizem disseminação de 

conhecimento técnico científico na área de atuação docente, 

devidamente registradas pelo órgão competente 

4 pontos/produto 

2.2.5. Produção de software com registro ou depósito ou publicação 

em órgãos governamentais 

5 pontos /produto 

2.2.6. Pareceres técnicos emitidos em consultorias oficializadas por 

convites, convênios, contratos, portarias da administração e 

consultoria ad hoc 

4 pontos /produto 

2.2.7. Produto ou processos de desenvolvimento ou geração de 

trabalho com patente concedida 

36 pontos/produto 

2.2.8. Produto ou processos de desenvolvimento ou geração de 

trabalho com registro/depósito de patente 

8 pontos/produto 

2.2.9. Editoria de periódico especializado em corpo editorial 16 pontos/ano 

2.2.10. Membro de corpo editorial de periódico especializado 8 pontos/ano 

2.2.11. Pareceres técnicos emitidos para periódicos (revisor de 2 pontos/revisão 



periódico) 

2.2.12. Pareceres técnicos emitidos para trabalhos publicados em 

eventos científicos, de extensão e outros 

5 pontos/evento 

2.2.13. Organização de eventos científicos, de extensão e outros 10 pontos/evento 

2.2.14. Participação (ouvinte) em evento científico, de extensão e 

outros 

3 pontos/evento 

2.2.15. Editoria de anais de eventos científicos, de extensão e outros 1 ponto/produto 

 

2.3. Atividades em Projetos de Pesquisa, Extensão e outros Pontuação 

2.3.1. Participação de projeto de pesquisa 4 pontos/ano 

2.3.2. Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento 

(incluindo a concessão de bolsas) 

10 pontos/ano 

2.3.3. Coordenação de projeto de pesquisa sem financiamento 8 pontos/ano 

2.3.4. Bolsista de Produtividade Nível 1 (CNPq) 10 pontos/ano 

2.3.5. Bolsista de Produtividade Nível 2 (CNPq) 8 pontos/ano 

2.3.6. Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (CNPq) 8 pontos/ano 

2.3.7. Liderança de grupo de pesquisa (registrado no CNPq e 

certificado pela instituição) 

1 ponto/ano 

2.3.8. Participação de projeto de extensão 4 pontos/ano 

2.3.9. Coordenação de projeto de extensão com financiamento 

(incluindo a concessão de bolsas) 

 10 pontos/ano 

2.3.10. Coordenação de projeto de extensão sem financiamento  8 pontos/ano 

2.3.11. Participação de projeto de Treinamento Profissional 4 pontos/ano 

2.3.12. Coordenação de projeto de Treinamento Profissional 10 pontos/ano 

2.3.13. Coordenação de projeto de Monitoria 4 pontos/ano 

2.3.14. Curso de extensão ministrado com 40 horas ou mais horas Carga horária (h) x 0,3/curso 

2.3.15. Curso de extensão ministrado com menos de 40 horas e 

mínimo de 8 horas. 

Carga horária (h) x 0,2/curso 

2.3.16. Palestrante, conferencista ou participante em mesa redonda 

em evento científico em instituições de ensino ou órgão 

devidamente credenciados, com assinatura da Direção ou 

Coordenação. 

Carga horária (h) x 

0,1/produto 

 

GRUPO III - ATIVIDADE PROFISSIONAL 

3.1. Atividades de capacitação em andamento ou concluída Pontuação 

3.1.1. Atualização e treinamento com carga horária inferior a 180 

horas 

Carga horária cursada (h) x 

0,08/produto 

3.1.2. Pós-graduação (Aperfeiçoamento), com carga mínima de 180 Carga horária cursada (h) x 



horas e máxima de 359 horas 0,08/produto 

3.1.3. Pós-graduação (Especialização, MBA, MBI e correlatos) com 

carga mínima de 360 horas 

Carga horária cursada (h) x 

0,08/produto 

3.1.4. Pós-doutorado (sem licença ou afastamento)(a) 1,8 ponto/mês 

3.1.5. Estágios no Brasil/Exterior 1,8 ponto/mês 

(a)Conforme do Art. 12, § 2º da Resolução nº 05/2014 do Conselho Superior da UFJF, os 

docentes que estiverem em licença para qualificação de Doutorado ou Pós-Doutorado durante 

o período de avaliação serão avaliados proporcionalmente, excluindo-se, portanto, o período 

da licença. 

 

3.2. Atividades administrativas e de representação(a) Pontuação 

3.2.1. Participação em atividades acadêmicas e administrativas 

(incluindo comissões) designadas pelo Reitor, Pró-Reitor, Diretor 

de Unidade Acadêmica, Chefe de Departamento ou cargos 

equivalentes, comprovadas por portarias, atas ou equivalentes(b) 

4 pontos/atividade 

ou 

4 pontos/atividade/semestre 

3.2.2. Representação em entidade científica 4 pontos/entidade 

científica/ano 

3.2.3. Participação em comissões externas à UFJF (CNPq, CAPES, 

FAPEMIG, FINEP, etc) 

5 pontos/comissão/semestre 

3.2.4. Participação em órgãos colegiados (colegiado de curso de 

graduação ou pós-graduação, Conselho Gestor) 

 5 pontos/semestre 

3.2.5. Participação em Núcleo Docente Estruturante 4 pontos/semestre 

3.2.6. Participação em elaboração/reformulação de projeto 

pedagógico de cursos de pós-graduação 

4 pontos/projeto 

3.2.7. Participação em banca de concurso para docentes efetivos 6 pontos/banca 

3.2.8. Participação em banca de processo seletivo simplificado 

para docentes substitutos 

4 pontos/banca 

3.2.9. Participação em diretoria de Associação de Ensino, 

Profissional, Conselho Profissional ou Sindicato 

2 pontos/semestre 

3.2.10. Membro de câmara de assessoramento (Ministérios, 

Associações) 

1 ponto/semestre 

(a)Para membro presidente/diretor das atividades somar 1 ponto/atividade/semestre ou 1 

ponto/atividade 

(b)As atividades acadêmicas e administrativas (incluindo comissões) serão pontuadas 

conforme período de participação; para participação inferior a 6 meses (pontos/atividade);  

para participação superior a 6 meses (ponto/atividade/semestre). 

 

 

3.3. Atividades de gestão exercidas no magistério Pontuação 

3.3.1. Reitor 35 pontos/semestre 



3.3.2. Vice-Reitor ou Pró-Reitor 25 pontos/semestre 

3.3.3. Chefe de Gabinete ou Procurador-Geral 15 pontos/semestre  

3.3.4. Assessor direto da Reitoria ou de Comunicação Social 15 pontos/semestre  

3.3.5. Coordenador vinculado à Reitoria ou às Pró-Reitorias ou à 

Direção-Geral de campus 

15 pontos/semestre 

3.6.6. Gerente de setores ligados às coordenações com vínculo à 

Direção-Geral de campus 

12 pontos/semestre 

3.3.7. Diretor de Campus 30 pontos/semestre 

3.3.8. Vice-Diretor de Campus 20 pontos/semestre 

3.3.9. Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente 25 pontos/semestre 

3.3.10. Vice-Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente 20 pontos/semestre 

3.3.11. Chefe de Departamento 14 pontos/semestre  

3.3.12.Subchefe de Departamento 10 pontos/semestre 

3.3.13. Coordenador de Programa de Pós-Graduação, stricto sensu 14 pontos/semestre 

3.3.14. Coordenador de curso de Pós-Graduação, lato sensu 14 pontos/semestre 

3.3.15. Coordenador de curso de Graduação 14 pontos/semestre 

3.3.16. Vice-Coordenador de curso de Graduação 10 pontos/semestre 

3.3.17. Coordenador de Curso de Ensino à Distância 14 pontos/semestre 

3.3.18. Coordenador da disciplina estágio curricular 10 pontos/semestre 

3.3.19. Diretor-Geral de Hospital Público ou Privado 14 pontos/semestre 

 

3.4. Recebimento de comendas e premiações advindas do 

exercício de atividades acadêmicas 

Pontuação 

3.4.1. Prêmios internacionais 7 pontos/prêmio 

3.4.2. Prêmios nacionais 5 pontos/prêmio 

3.4.3. Prêmios locais 3 pontos/prêmio 
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