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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

A) EIXO DE TRABALHO – ENSINO  

A1 ATIVIDADES DE ENSINO 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 96 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

A1.1 Na graduação  

 

(excluídas atividades de estágio) 

1,5 pontos por 15 horas-aula  
Declaração da Chefia imediata 

ou Declaração do SIGAA 

 

A1.2 Na pós-graduação lato sensu 

 

        Na pós-graduação stricto sensu 

  

  (excluídas atividades de estágio) 

1,0 ponto por 15 horas- aula 

 

  

2,0 pontos por 15 horas- aula  

Declaração da Coordenação 

do Programa ou Declaração do 

SIGAA 

A1.3 Coordenação de projetos de ensino, 

eixos de componentes curriculares, 

preceptores de residência, tutorias ou 

similares  

4 pontos por ano 
Declaração da Chefia imediata 

 

A1.4 Coordenação Institucional em 

Programas Acadêmicos (Ciência sem 

Fronteiras, PIBIC, PIBITI, PIBID, PET, 

PEC-G, etc.), por programa  

3  pontos por semestre  

 

 

Declaração da Pró-Reitoria à 

qual o programa é vinculado 

 

A1.5 Coordenação Institucional em 

Programas ou Projetos de Apoio 

Psicopedagógico, de acolhimento ao 

ingressante, de acessibilidade ou 

equivalente, nivelamento e/ou monitoria, 

inclusive ao estudante estrangeiro  

10 pontos por semestre  

 

Declaração da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil 

(PROAES) 

 

 
 

A 2 ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 80 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

A2.1 Coordenação de estágio obrigatório 

(por semestre) 10 

Declaração da Coordenação 

do Curso ou Documento do 

SIGAA 

A2.2 Coordenação de estágio não 

obrigatório (por semestre) 5 

Declaração da Coordenação 

do Curso ou Documento do 

SIGAA 

A 2.3 Supervisão/acompanhamento docente 

de estágio obrigatório (por semestre)  2,5 

Declaração da Chefia imediata 

explicitando a carga horária (a 

cada 4h semanais) 
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B) EIXO DE TRABALHO – ORIENTAÇÃO 

B1 ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 40 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

B1.1 Orientação finalizada em Iniciação 

Científica,  por plano de trabalho do aluno 

aprovado no PIBIC ou em projeto de 

pesquisa aprovado por agência de fomento 

 

3 

Declaração do Departamento de 

Pesquisa/PPPGI sobre o 

cumprimento do plano de 

orientação ou  

Declaração da coordenação 

institucional, termo de 

concessão da agência de 

fomento 

B1.2 Orientação em andamento em Iniciação 

Científica, por plano de trabalho do aluno 

aprovado no PIBIC ou em projeto de 

pesquisa aprovado por agência de fomento 

(limitado a um semestre)*  

0,5 

Declaração do Departamento de 

Pesquisa/PPPGI sobre o 

cumprimento do plano de 

orientação ou  

Declaração da coordenação 

institucional, termo de 

concessão da agência de 

fomento 

B1.3 Orientação finalizada em Programas 

instituídos pelo MEC (Jovens Talentos, 

Brafitec, dentre outros), por plano de 

trabalho do aluno 

 

 

3 

Declaração do DEDEG/PROEN 

sobre o cumprimento do plano 

de orientação ou  

Declaração da coordenação 

institucional 

B1.4 Orientação de Monitoria,  por projeto 

(por semestre) 
1,5 

Declaração do DEDEG/PROEN 

sobre o cumprimento do plano 

de orientação ou  

Declaração da chefia imediata 

B1.5 Orientação em Programa de Iniciação à 

Docência (PIBID), por projeto (por 

semestre) 

3 

Declaração do 

DEDEG/PROEN sobre o 

cumprimento do plano de 

orientação ou  

Declaração da coordenação 

institucional 

B1.6 Orientação em grupos (PET, grupos de 

trabalho), por semestre 
3 

Declaração do 

DEDEG/PROEN sobre o 

cumprimento do plano de 

trabalho 

B1.7 Orientação finalizada de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na graduação, 

por unidade 

3 

Declaração do coordenador do 

curso de graduação ou 

Declaração do SIGAA 

B1.8 Orientação em andamento de  Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) na graduação, 

por unidade,(pontuar até dois semestres)** 

0,5 

Declaração do coordenador do 

curso de graduação ou 

Declaração SIGAA 

 

B1.9 Orientação de alunos em projetos de 

extensão ou PIBITI (por unidade de projeto - 

coletivo ou individual, por semestre) 

3 

Declaração do Departamento 

de Empreendedorismo e 

Inovação/PROEXCE sobre o 

cumprimento do plano de 

trabalho 

B1.10 Orientação a alunos inseridos em 

programas, projetos e serviços vinculados ao 

programa de permanência estudantil 

3 

Declaração da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil 

(PROAES) 

*Caso a orientação for finalizada no interstício não deve ser somada a orientação em andamento; 

** Idem  
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B2 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA 

PÓS-GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO  

(MÁXIMO DE 40 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

B2.1 Orientação finalizada de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de 

especialização, oferecido pela UFMA ou 

conveniado com instituição ou órgão 

público, por trabalho  

3,0 

 

 

Declaração do coordenador do 

curso ou declaração do 

SIGAA 

B2.1.1 Orientação em andamento de  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

especialização, oferecido pela UFMA ou 

conveniado com instituição ou órgão 

público, por trabalho, por semestre (limitado 

a 2 semestres)  

0,5 

 

 

Declaração do coordenador do 

curso ou declaração do 

SIGAA 

B2.2 Orientação finalizada de Dissertação de 

Mestrado, por unidade (sem publicação 

associada) 

 

5 

 

 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação ou 

declaração do SIGAA 

B2.2.1 Orientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros A1, A2 e B1; L4 e C4)  

 

7 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação ou 

declaração do SIGAA e 

fotocópia do trabalho 

publicado 

B2.2.2 Orientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros B2 e B3; L3 e C3)  

 

6 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação ou 

declaração do SIGAA e 

fotocópia do trabalho 

publicado 

B2.3 Orientação em andamento de  

Dissertação de Mestrado, por unidade, por 

semestre* 

1,0 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação ou 

declaração do SIGAA  

 

B2.4 Coorientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade 

 

2,5 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação 

 

B2.5 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade (sem publicação 

associada) 

10 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação  

 

B2.5.1 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros A1, A2 e B1; L4 e C4)  

14 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação e 

fotocópia da produção 

decorrente 

 

B2.5.2 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros B2 e B3; L3 e C3)  

12 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação e 

fotocópia da produção 

decorrente 

 

B2.6 Orientação em andamento de Tese de 

Doutorado, por unidade, por semestre** 
1 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação 

 

B2.7 Coorientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade 

5 

 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação  
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B2 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA 

PÓS-GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO  

(MÁXIMO DE 40 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

B2.8 Supervisão de estágio de pós-

doutorado na UFMA, por unidade, por ano 

 

2 

Termo de concessão do 

projeto da agência de fomento 

ou declaração da PPPGI sobre 

coordenação 

B2.9 Supervisão de estágio-docência, por 

unidade, por semestre 
1 

Declaração do coordenador do 

curso de pós-graduação 

Observação Única: Caso as produções decorrentes da dissertação ou da tese não sejam publicadas no interstício 

em que ocorreu a respectiva defesa, o orientador ganha o direito de validar a pontuação referente à produção no 

interstício seguinte, sendo observada a data de publicação do artigo e de produção. 

 

*As orientações em andamento só serão pontuadas quando a conclusão da dissertação não acontecer no 

interstício; 

** Idem 

 
C) EIXO DE TRABALHO – PRODUÇÃO E ATIVIDADES ACADÊMICAS  

C1 PRODUÇÃO ACADÊMICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 120 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C1.1 Livros publicados na área de 

conhecimento com ISBN 

 

C1.1.1 Autoria única 

Classificação L4 

Classificação L3 

Classificação L2 

Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

 

 

 

 

30 

25 

20 

15 

25 

20 

15 

10 

Um volume ou fotocópia do 

livro com a classificação da 

Capes quando houver 

C1.1.2 Autoria compartilhada  

 Classificação L4 

 Classificação L3 

 Classificação L2 

 Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

 

25 

20 

15 

10 

20 

15 

10 

5 

Um volume ou fotocópia do 

livro e classificação da Capes 

quando houver 

C.1.1.3 Autoria única de livros sem 

classificação CAPES e sem equivalência 

reconhecida 

- Por editoras universitárias 

- Por editoras não universitárias 

 

 

 

 

15 

10 

Um volume ou fotocópia do 

livro 

C.1.1.4 Autoria compartilhada de livros sem 

classificação CAPES e sem equivalência 

reconhecida 

- Por editoras universitárias 

- Por editoras não universitárias 

 

 

 

 

10 

5 

Um volume ou fotocópia do 

livro 
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C1 PRODUÇÃO ACADÊMICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 120 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C1.2 Organização de livros  

Classificação L4 

Classificação L3 

Classificação L2  

Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

 

 

15 

12 

10 

7 

12 

10 

8 

5 

Um volume ou fotocópia do 

livro 

 

C1.3 Capítulo de livro  

C1.3.1 Autoria única  

Classificação C4 

Classificação C3 

Sem classificação Capes e com equivalência 

C4 

Sem classificação Capes e com equivalência 

C3 

 

 

18 

14 

14 

 

10 

Um volume ou fotocópia do 

livro e classificação Capes 

quando houver 

C1.3.2 Autoria compartilhada  

Classificação C4 

Classificação C3 

Sem classificação Capes e com equivalência 

C4 

Sem classificação Capes e com equivalência 

C3 

 

12 

10 

10 

 

8 

Um volume ou fotocópia do 

livro e classificação Capes 

quando houver 

C1.4 Artigos científicos publicados em 

periódicos internacionais/nacionais 

indexados  

- Qualis A1 

- Qualis A2 

- Qualis B1 

- Qualis B2 

- Qualis B3 

- Qualis B4 

- Qualis B5            

- Qualis C 

 

 

 

 

30 

26 

21 

16 

12 

8 

5  

3 (limitado a 9 pontos) 

1ª página da publicação 

contendo a referência 

completa  

C1.5 Trabalhos completos em anais de 

eventos científicos (limitado a um total de 

30 pontos) 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

 

 

 

5  

4  

3   

2  

  

 

Uma publicação (CD ou texto) 

correspondente aos anais 

C1.6 Resumo expandido em anais de 

eventos científicos  

(limitado a um total de 10 pontos) 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

2,5 

2 

1.5 

1 

Uma publicação (CD ou 

fotocópia) correspondente ao 

texto 
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C1 PRODUÇÃO ACADÊMICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 120 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C1.7 Resumo em anais de eventos 

científicos  

(limitado a um total de 7 pontos) 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

 

 

1,5 

1 

0,5 

0,5 

Uma publicação (CD ou 

fotocópia) correspondente ao 

texto 

C.1.8 Produção de material didático e 

instrucional (limitado a 20 pontos) 

- com ISBN 

- sem ISBN 

 

 

5  

2,5  

Material publicado com 

aprovação institucional 

C1.9  Relatório final de projeto de pesquisa 

sob coordenação do docente, finalizado no 

interstício, contendo resultado de pesquisa 

comprovado envolvendo o coordenador 

como autor (por relatório) 

2 

Relatório do coordenador do 

projeto apresentado à agência 

de fomento e ao Departamento 

de Pesquisa 

C 1.10 Relatório final de programa, projeto 

ou curso de extensão sob coordenação do 

docente, finalizado no interstício, contendo 

resultado comprovado envolvendo o 

coordenador como autor (por relatório) 

2  

Relatório do coordenador do 

projeto apresentado à agência 

de fomento e ao Departamento 

de Extensão 

Observação 1: O docente deve escolher as áreas em que a sua produção acadêmica será 

enquadrada no interstício. 

 

Observação 2: Artigos científicos publicados com 1 ou 2 autores terão pontuação acrescida 

em 75% (setenta e cinco por cento), excetuando-se artigos Qualis B4, B5 e C. Por exemplo, se 

A1 = 30 pontos, então a pontuação obtida é 52,5 pontos (30  + 22,5 pontos [75% de 30]). Não 

deve ser considerado nesse cálculo o autor discente associado. 

 

Observação 3: Artigos com 3 autores terão pontuação acrescida em 50% (cinquenta por 

cento), excetuando-se artigos Qualis B4, B5 e C.  Por exemplo, se A1 = 30 pontos, então a 

pontuação obtida é 45 pontos (30 + 15 pontos [50% de 30]). Não deve ser considerado nesse 

cálculo o autor discente associado. 

 

Observação 4: Artigos, livros e capítulos de livros com participação de discentes, decorrentes 

de trabalhos de orientação, terão pontuação acrescida em 25% (vinte e cinco por cento), 

exceto artigos Qualis C. Por exemplo, se A1 = 30 pontos, então a pontuação obtida é 37,5 

pontos (30 + 7,5 pontos [25% de 30]). 
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C2 ATIVIDADES DE PESQUISA 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 30 PONTOS NO 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C2.1 Coordenação de projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, aprovado por agência 

de fomento com ou sem financiamento (por 

ano) 

 

6 

Termo de concessão ou 

declaração de aprovação da 

agência de fomento e 

protocolo de encaminhamento 

à Pró-Reitoria de Pesquisa 

 

C2.2 Coordenação de projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, não aprovado por 

agência de fomento (por ano) 

4 (limitado a 3 projetos) 

Declaração de andamento 

emitido pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa no mês que antecede 

a solicitação 

C2.3 Coordenação de projeto de Cooperação 

Internacional aprovado por agência de 

fomento (por ano) 

6 

Termo de concessão da 

agência de fomento ou 

Declaração da Assessoria de 

Relações Internacionais 

C2.4 Participação em projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, se aprovado por agência 

de fomento, com ou sem financiamento (por 

ano), excluídos os coordenadores 

 

 

2,5 

 

Termo de concessão da 

agência de fomento e 

protocolo de encaminhamento 

à Pró-Reitoria de Pesquisa, 

com declaração do 

coordenador do projeto 

comprovando participação 

C2.5 Participação em projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, se não aprovado por 

agência de fomento, por ano, excluídos os 

coordenadores 

2 

(limitado a 3 projetos) 

Comprovação de andamento 

emitido pela PPPGI no mês 

que antecede a solicitação, 

com declaração do 

coordenador do projeto 

comprovando participação 

 
 
 

C3 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO  

DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 36 PONTOS NO 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

 

C3.1 Apresentação de trabalhos em forma de 

pôster em eventos 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

   

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Certificado  

(limitado a 10 pontos) 

 

C3.2 Apresentação de trabalhos em forma 

oral em eventos ou coordenação/participação 

em mesas de discussão, ou minicursos 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

Certificado 
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C3 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO  

DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 36 PONTOS NO 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C3.3Palestras/conferências ministradas em 

eventos científicos como conferencista 

convidado 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

 

 

8 

6 

4 

2  

Convite, fôlder ou 

programação do evento e 

certificado 

C3.4 Palestras/conferências ministradas em 

eventos locais (Fóruns de graduação, 

extensão e pesquisa da UFMA, dentre 

outros) como conferencista convidado 

2 

Convite, fôlder ou 

programação do evento e 

certificado 

C3.5 Coordenação da comissão 

organizadora de eventos científicos ou 

artístico-culturais (por unidade) 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

 

 

8 

6 

4   

2 

Ato de designação, declaração 

da chefia imediata ou termo de 

concessão das agências de 

fomento 

C3.5.1 Membro de Comissão Científica ou 

membro da comissão organizadora de 

eventos científicos ou artístico-culturais 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

 

               

 

4 

3 

2 

1 

Declaração do coordenador 

geral do evento 

 
 
 

C4 PRODUÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICA 

 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 36 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C4.1 Consultor “ad hoc” ou assessor técnico 

das agências de fomento para análise de 

projetos/editais (por produção/assessoria 

técnica) 

1,5  
Documento comprobatório 

emitido pela agência 

C4.2 Participação em Comissões ou Comitês 

de julgamento de editais nacionais ou 

estaduais das agências de fomento (por 

edital) 

3 
Documento comprobatório 

emitido pela agência 

C4.3 Atuação como parecerista/revisor de 

revistas indexadas (por análise)  

- Qualis A1, A2 e B1 

- Qualis B2, B3 

- Qualis B4, B5 

- Qualis C ou sem Qualis 

 

 

6 

4,5 

3 

1,5 

Documento comprobatório 

emitido pela revista 

C4.4 Atuação como editor em revistas 

indexadas (por edição ) 

- Qualis A1, A2 e B1 

- Qualis B2, B3 

- Qualis B4, B5 

- Qualis C, sem Qualis 

 

 

15 

12 

9 

6 

Documento comprobatório 

emitido pela revista ou por 

agência de financiamento 
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C4 PRODUÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICA 

 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 36 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C4.5 Atuação como parecerista/revisor de 

editoras universitárias (por análise de obra) 
8 

Documento comprobatório 

emitido pela editora 

C4.6 Publicação de resenha, nota crítica, 

prefácio de livro (impresso e digital) 
6 

Documento comprobatório 

emitido pela revista ou editora 

C4.7 Realização de tradução de textos 

científicos publicados em revistas ou livros 

ou revisão de textos 

8 
Documento comprobatório 

emitido pela revista ou editora 

C4.8 Avaliador em seção de eventos 

científicos (por evento) 
3 

Documento comprobatório da 

coordenação do evento 

C4.9 Avaliador de trabalhos submetidos em 

eventos científicos (por evento) 
3 

Documento comprobatório da 

coordenação do evento 

C4.10 Parecerista de Comitês técnicos de 

ensino, pesquisa e extensão da UFMA  
3 

Documento comprobatório da 

Pró-reitoria à qual é vinculado 

 
 

C5 PATENTES E REGISTROS 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 90 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C5.1 Patentes concedidas (por unidade) 35 

Documento emitido pela 

instituição oficial de registro 

de patentes 

C5.2 Patentes depositadas (por unidade) 10 

Documento emitido pela 

instituição oficial de registro 

de patentes 

C5.3 Registros por unidade (Desenho 

Industrial, Software, Cultivar, Marcas e 

Indicações Geográficas) 

15 

Documento emitido pela 

instituição oficial de registro 

de patentes 

 
 
 

C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

 

PONTUAÇÃO  

(NO MÁXIMO 90 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C.6.1 Obras artísticas premiadas 

C.6.1.1 Composição ou autoria individual 

(composições, quadros, esculturas, roteiros 

de peças teatrais e de danças, etc.) 

 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

30 

25 

20 

15 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.1.2 Composição ou autoria 

compartilhada (composições, quadros, 

esculturas, roteiros de peças teatrais e de 

danças, etc.) 

 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

 

20 

15 

10 

5  

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

 

PONTUAÇÃO  

(NO MÁXIMO 90 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C6.1.3 Exposição ou interpretação 

individual (teatral, musical, de dança, de 

sonoplastia, etc.) 

 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

25 

20 

15 

10  

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C.6.1.4 Exposição ou interpretação coletiva 

(teatral, musical, de dança, de sonoplastia, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

15 

13 

10 

7 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.1.5 Direção individual (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

20 

15 

10 

5  

 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.1.6 Direção compartilhada (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

16 

12 

8 

4 

 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.1.7 Produção ou coordenação individual 

(CDs, DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

 

17 

13 

9 

5 

 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.1.8 Produção ou coordenação 

compartilhada (CDs, DVDs, peças teatrais, 

exposições, espetáculos de dança, recitais, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

12 

9 

6 

 3 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

 

PONTUAÇÃO  

(NO MÁXIMO 90 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C6.1.9 Serviços técnico-artísticos 

(figurinista, iluminador, cenógrafo, técnico 

de áudio, sonoplasta, técnico de filmagem, 

técnico de mixagem, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

8 

6 

4 

2 

Documento oficial da 

instituição que concedeu o 

prêmio 

C6.2 Obras artísticas apresentadas ou publicadas nas modalidades convite, seleção ou edital de caráter 

institucional, com homologação do órgão colegiado da subunidade acadêmica 

C6.2.1 Composição ou autoria individual 

(composições, quadros, esculturas, roteiros 

de peças teatrais e de danças, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

20 

15 

10 

5  

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.2 Composição ou autoria 

compartilhada (composições, quadros, 

esculturas, roteiros de peças teatrais e de 

danças, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

16 

12 

8 

4 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.3 Exposição ou interpretação 

individual (teatral, musical, de dança, de 

sonoplastia, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

15 

13 

10 

7 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.4 Exposição ou interpretação coletiva 

(teatral, musical, de dança, de sonoplastia, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

12 

9 

6 

 3 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.5 Direção individual (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

15 

11 

7 

3 

 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

6.2.6  Regente Musical (Maestro) orquestral 

e/ou coral.  

- âmbito internacional  

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

20 

15 

10 

5 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

 

PONTUAÇÃO  

(NO MÁXIMO 90 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C6.2.7 Direção compartilhada (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

12 

9 

6 

 3 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.8 Produção ou coordenação individual 

(CDs, DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

12 

9 

6 

 3 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.9 Produção ou coordenação 

compartilhada (CDs, DVDs, peças teatrais, 

exposições, espetáculos de dança, recitais, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

8 

6 

4 

2 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

C6.2.10 Serviços técnico-artísticos 

(figurinista, iluminador, cenógrafo, técnico 

de áudio, sonoplasta, técnico de filmagem, 

técnico de mixagem, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

Documento oficial da 

instituição atestando a 

apresentação ou cópia da 

publicação 

Observação Única: Entende-se por âmbito o reconhecimento ou repercussão do trabalho em determinado plano 

ou circuito. 

 

 

 

C7 BANCAS EXAMINADORAS POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 40 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C7.1 Monografia de graduação e 

especialização 
2 

Declaração do coordenador de 

curso ou Documento do 

SIGAA 

C7.2 Qualificação de mestrado 3 

Declaração do coordenador de 

curso ou Documento do 

SIGAA 

C7.3 Dissertação de mestrado 3 

Declaração do coordenador de 

curso ou Documento do 

SIGAA 

C7.4 Qualificação de doutorado 4 

Declaração do coordenador de 

curso ou Documento do 

SIGAA 

C7.5 Tese de doutorado 4 

Declaração do coordenador de 

curso ou Documento do 

SIGAA 
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C7 BANCAS EXAMINADORAS POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 40 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

C7.6 Concurso público para ingresso na 

carreira do Magistério Superior 
5 

Ato de designação e 

declaração da Pró-Reitoria 

responsável, ou chefia de 

departamento/direção de 

centro responsável 

C7.7 Processo seletivo simplificado para 

professor substituto do Magistério Superior 
2 

Ato de designação e 

declaração da Pró-Reitoria 

responsável, ou chefia de 

departamento/direção de 

centro responsável 

C7.8 Banca para processo seletivo para 

ingresso de alunos nos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu (por processo 

seletivo) 

2 
Declaração do coordenador do 

Programa de Pós-Graduação 

C7.9 Banca de comissão julgadora para 

distinção de mérito acadêmico-científico-

cultural 

2 

Declaração do órgão 

responsável pela 

premiação/distinção 

C7.10 Banca em Exame de Habilidade 

Específica em Música ou outro curso 
2 

Declaração do coordenador do 

Curso 

C7.11 Banca de comissão examinadora de 

processos seletivos: 

- monitoria (por processo seletivo – Edital 

PROEN) 

 - cursos de pós-graduação lato sensu (por 

processo seletivo) 

 

 

1,5 

 

2,0 

Declaração da PROEN ou do 

coordenador do Curso de pós-

graduação lato sensu 

C7.12 Banca em Exame de Proficiência em 

Línguas (por processo seletivo)  
2 

Declaração da instituição 

responsável 

C7.13 Avaliação de Cursos de Graduação e 

Avaliação Institucional de Sistema Nacional 

da Educação Superior (SINAES) e 

Avaliação de Pós-Graduação do sistema 

CAPES, ambas fora do Estado do Maranhão 

4 

Declaração de designação 

emitida pelo órgão 

responsável  

C7.14 Avaliação de Graduação e Avaliação 

Institucional de Educação Superior 

Municipais e Estaduais no âmbito do Estado 

do Maranhão 

2 

Declaração de designação 

emitida pelo órgão 

responsável 

 
 

D) EIXO DE TRABALHO – EXTENSÃO 

D1 ATIVIDADES DE EXTENSÃO* 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 30 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

D1.1 Coordenação de programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento, 

aprovado por agência de fomento (por ano) 

6 

Termo de concessão da 

agência de fomento e 

Protocolo de encaminhamento 

à Pró-Reitoria de Extensão 

 

 

D.1.2 Coordenação de programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento, não 

aprovado por agência de fomento (por ano) 

4 (limitado a 3 projetos) 

Declaração de andamento 

emitido pela Pró-Reitoria de 

Extensão no mês que antecede 

a solicitação 
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D1 ATIVIDADES DE EXTENSÃO* 

PONTUAÇÃO (MÁXIMO 

DE 30 PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

D1.3 Participação em programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento (por 

ano), se aprovado por agência de fomento, 

excluídos os coordenadores 

2,5 

Termo de concessão da 

agência de fomento e 

declaração de andamento da 

Pró-Reitoria de Extensão, com 

declaração do coordenador do 

projeto comprovando 

participação 

D1.4 Coordenação de projeto de Cooperação 

Internacional aprovado por agência de 

fomento (por ano) 

6 

Termo de concessão da 

agência de fomento ou 

Declaração da Assessoria de 

Relações Internacionais 

D1.5 Participação em programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento  (por 

ano), se não aprovado por agência de 

fomento, excluídos os coordenadores 

2 (limitado a 3 projetos) 

Declaração de andamento 

emitido pela Pró-Reitoria de 

Extensão no mês que antecede 

a solicitação 

D1.6  Cursos de extensão ministrados não 

vinculados a programas e/ou projetos 

(registrados na PROEXCE) 

1,0 para cada 15 horas 

(limitado a 45 horas) 

Aprovação do plano de curso 

pela Subunidade Acadêmica 

de lotação do docente e 

Declaração da Pró-Reitoria de 

Extensão 

D1.7 Eventos de extensão não vinculados a 

programas e/ou projetos (registrados na 

PROEXCE) 

1,0 por evento (limitado a 5 

eventos) 

Aprovação do evento pela 

Subunidade Acadêmica de 

lotação do docente e 

Declaração da chefia imediata 

Observação Única: Entende-se como Atividade de Extensão o previsto no Capítulo 2 da Resolução n° 621-

CONSEPE-2008. 

 
E) EIXO DE TRABALHO – GESTÃO 

E1 ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA OU EQUIVALENTE  

PONTUAÇÃO 

 (MÁXIMO DE 120 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

 

E1.1 Cargos de direção – CD1 – Reitor (por 

semestre) 

 

30 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

 

E1.2 Cargos de direção – Vice-Reitor e Pró-

reitores – CD 2 (por semestre);  

 

25 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

 

E1.3 Cargos de direção – CD 3 e  CD 4 (por 

semestre) 

 

20 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

 

E1.4 Função de direção – FG 1 (por 

semestre) ou Coordenação da Pós-graduação 

 

15 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

 

E1.5 Cargo ou Função de direção ou 

Coordenação da Pós-graduação, em 

substituição ao titular proporcional ao tempo 

de exercício, limitado a 45 dias 

 

Proporcional à pontuação do 

item E.1.5 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 
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E1 ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA OU EQUIVALENTE 

PONTUAÇÃO 

 (MÁXIMO DE 120 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

E1.6 Exercício de função de direção, 

coordenação, assessoramento, chefia ou 

assistência, nos Ministérios da Educação, da 

Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

ou outro na esfera Federal/Internacional 

relacionado à área de atuação do docente 

(por semestre) 

 

10 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

E1.7 Exercício de função de direção, 

coordenação, assessoramento, chefia ou 

assistência, nas Secretarias de Educação, de 

Cultura e de Ciência e Tecnologia, ou outro 

na esfera Estadual ou Municipal relacionado 

à área de atuação do docente (por semestre) 

 

10 

Portaria de nomeação e 

declaração de exercício de 

cargo 

E1.8 Participação em Comissões Não 

Permanentes designada por Portaria 

 

5,0 por comissão  
Portaria de nomeação e 

declaração de participação  

E1.8.1 Participação em Comissões Não 

Permanentes designada por Ordem de 

Serviço 

 

1,5 por comissão 
Ordem de serviço e declaração 

de participação 

E1.9 Participação em Comissões de 

Avaliação de Estágio Probatório  

 

1,5 por avaliação 
Ordem de serviço e declaração 

de participação 

E1.10 Participação em Comissões de 

Progressão Docente da subunidade 

acadêmica 

 

1,5 por avaliação 
Ordem de serviço e declaração 

de participação 

E1.11 Participação em Comissões 

Disciplinares e Sindicância 

 

6 por comissão 
Portaria e declaração de 

participação 

E1.12 Participação em Comissões 

Permanentes - Comissão Própria de 

Avaliação (CPA); Comissão de 

Planejamento Acadêmico Institucional; 

Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD); Núcleo Docente Estruturante 

(NDE); Comissão de Avaliação de 

Desempenho Acadêmico; Câmara de 

Pesquisa, Ensino ou Extensão; Comitê de 

Ética ou similares com essa natureza 

 

4 (por comissão/por 

semestre) 

Portaria e declaração de 

participação 

 

Observação 1: Não haverá sobreposição de CD. 

Observação 2: O docente não poderá ultrapassar 60 pontos no somatório dos itens relativos à participação em 

comissões (permanentes ou não). 
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E2 REPRESENTAÇÃO OU 

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL OU 

DE CATEGORIAS UNIVERSITÁRIAS 

(POR SEMESTRE) 

PONTUAÇÃO  

(MÁXIMO DE 30 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO) 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

E2.1 Representação no CONSUN, 

CONSEPE, CONSAD, Câmaras Técnicas e 

Conselho Diretor (por semestre) 2,0 por conselho/semestre 

Comprovação de pelo menos 

80% de frequência, nas 

reuniões, emitidas por meio de 

declaração da autoridade 

competente 

E2.2 Conselho de Unidade Acadêmica, 

participação em Assembleia Departamental 

e Colegiado de curso de graduação e pós-

graduação (por semestre) 

 

1,5 

Comprovação de pelo menos 

80% de frequência, nas 

reuniões, emitidas por meio de 

declaração da autoridade 

competente 

E2.3 Representação em Conselhos 

Nacionais vinculados aos Ministérios da 

Educação, da Cultura e da Ciência e 

Tecnologia (por semestre) 

 

1 

Ato de designação e 

declaração comprovando pelo 

menos 80% de frequência nas 

reuniões.  

E2.4 Representação em Conselhos de 

Educação, de Ciência e Tecnologia e outros 

relacionados com o campo de atuação do 

docente, no âmbito administrativo do Estado 

do Maranhão ou municipal (por semestre) 

 

1 

Ato de designação e 

declaração comprovando pelo 

menos 80% de frequência nas 

reuniões.  

E2.5 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Internacionais (por 

semestre) 

 

4,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 

E2.5.1 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Nacionais (por 

semestre) 

 

3,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 

E2.5.2 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Regionais (por 

semestre) 

 

2,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 

E2.6 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Internacionais (por semestre) 

 

4,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 

E2.6.1 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Nacionais (por semestre) 

 

3,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 

E2.6.2 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Regionais (por semestre) 

 

2,0  Ata de posse e declaração do 

exercício do cargo 
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F1 CURSOS (POR SEMESTRE) 

 

PONTUAÇÃO  

(MÁXIMO DE 60 

PONTOS POR 

INTERSTÍCIO, EXCETO 

F1.2 E F1.3)  

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

F1.1 Cursos de pós-graduação lato sensu 

com natureza de especialização (no mínimo 

360h) 
4 (limitado a 8 pontos) 

 

Declaração da Coordenação 

de Curso e relatórios 

semestrais com assinatura do 

Orientador ou Certificado de 

Conclusão 

F1.2 Cursos de pós-graduação stricto sensu 

(por semestre) 

 

 

1/4 da pontuação da 

classe/nível de progressão 

solicitada 

 

Declaração da Coordenação 

de Curso e relatórios 

semestrais com assinatura do 

Orientador 

F1.3 Pós-doutorado (por semestre)   

1/4 da pontuação da 

classe/nível de progressão 

solicitada 

 

Declaração de conclusão 

emitida pelo responsável 

institucional  

F1.4 Programa de Ambientação de Docentes 

da UFMA, oferecido pela Pró-Reitoria de 

Ensino e Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

(mínimo de 40h) 

2 

Declaração da Coordenação 

do Programa ou Certificado de 

Conclusão 

F1.5 Formação Continuada da UFMA, 

oferecida pela Pró-Reitoria de Ensino e 

outras Pró-reitorias (no mínimo de 20h) 

2 

Declaração da Coordenação 

da Formação Continuada ou 

Certificado de Conclusão 

F1.6 Cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação ou atualização (mínimo 20h) 

0,5 (limitado a 2 pontos por 

semestre)  

Declaração ou Certificado de 

Conclusão da Instituição 

F 1.7 Licença-capacitação  
10 

Declaração da atividade 

realizada 

Observação: Os docentes que estejam na situação F1.2 e F1.3, com afastamento integral, devem apresentar o 

relatório aprovado na assembleia da Subunidade Acadêmica. 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

INSTRUMENTAL PARA EQUIVALÊNCIA DE LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS  

(Os pontos são computados cumulativamente) 

 

ITEM PONTUAÇÃO  

AUTORIA 

Única 2 

Participação de docentes da Universidade 2 

Participação de docentes da Universidade e de outras instituições no 

Estado 

3 

Participação de docentes da Universidade e de outras instituições no 

país 

4 

Participação de docentes da Universidade e de outras instituições no 

exterior 

5 

EDITORIA 

Editora brasileira universitária 2 

Editora brasileira comercial com distribuição nacional 2 

Editora estrangeira universitária 3 

Editora estrangeira comercial 3 

Conselho Editorial ou revisão por pares 2 

FORMATO 

Publicação em formato impresso e/ou digital 5 

FINANCIAMENTO 

Sem Agência de Fomento 1 

Por Agência de Fomento 2 

IDIOMA 

Somente em Língua Portuguesa 1 

Somente em Língua Estrangeira 2 

Língua Estrangeira e Língua Portuguesa 4 

IMPACTO 

Publicação resultante de projeto de pesquisa 2 

Publicação resultante de projeto de pesquisa – rede nacional 2 

Publicação resultante de projeto de pesquisa – rede internacional 3 

Publicação premiada em âmbito nacional 4 

Publicação premiada em âmbito internacional 5 
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REFERÊNCIA PARA CONVERSÃO DE PONTOS NA CLASSIFICAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO TOTAL 
CLASSIFICAÇÃO 

LIVROS 

CLASSIFICAÇÃO 

CAPÍTULOS DE 

LIVROS 

A partir de 22 pontos L4 
C4 

17-21 pontos L3 

13-16 pontos L2 
C3 

7-12 pontos L1 

0-6 pontos Não classificado Não classificado 

 

 

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO  

 

LIVRO L4, CAPÍTULO C4 

- Participação de docentes da Universidade e de outras instituições no exterior; 

- Editora estrangeira universitária ou editora estrangeira comercial; 

- Formato impresso e digital; 

- Por Agência de Fomento; 

- Língua Estrangeira e Língua Portuguesa; 

- Publicação resultante de projeto de pesquisa – rede internacional; 

- Publicação premiada em âmbito internacional. 

 

LIVRO L3, CAPÍTULO C4 

- Participação de docentes da Universidade e de outras instituições no país; 

- Editora brasileira universitária ou comercial com distribuição nacional; 

- Formato impresso e digital; 

- Por Agência de Fomento; 

- Somente Língua Portuguesa ou Somente Língua Estrangeira; 

- Publicação resultante de projeto de pesquisa – rede nacional; 

- Publicação premiada em âmbito nacional. 

 

LIVRO L2, CAPÍTULO C3  

- Participação de docentes da Universidade; 

- Editora brasileira universitária ou Editora brasileira comercial com distribuição nacional; 

- Publicação em formato impresso; 

- Por Agência de Fomento; 

- Somente em Língua Portuguesa; 

- Publicação resultante de projeto de pesquisa. 

 

LIVRO L1, CAPÍTULO C3  

- Única ou Participação de docentes da Universidade; 

- Editora brasileira universitária ou Conselho Editorial ou revisão por pares; 

- Publicação em formato impresso; 

- Sem Agência de Fomento; 

- Somente em Língua Portuguesa; 

- Publicação resultante de projeto de pesquisa. 
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDÁTICO  

 

Nome do (a) docente 

Componente curricular ministrado  

Curso 

Período 

Data 

 

A AVALIAÇÃO SERÁ DE 1 A 10 (SENDO 10 A NOTA MÁXIMA, 5 A MÉDIA 

SATISFATÓRIA) 

ITEM AVALIADO PONTUAÇÃO 

FREQUÊNCIA 

1. Comparece regularmente e pontualmente às aulas, cumprindo a carga 

horária do componente curricular  
 

PLANEJAMENTO 

2. Planeja, apresenta e cumpre os objetivos propostos no Plano de Curso 

do componente curricular 
 

3. Planeja e incorpora o uso de tecnologias da informação e comunicação 

para apoiar os processos de ensino/aprendizagem e avaliação 
 

4. Organiza e distribui equitativamente os conteúdos durante o semestre 

letivo 
 

ENSINO 

5. Estimula o raciocínio e o senso crítico dos discentes, mostrando-se 

tolerante com opiniões divergentes 
 

6. Estimula a interação, oportunizando a troca de conhecimentos e 

experiências 
 

7. Utiliza metodologias de ensino diversificadas e enriquecedoras   

8. Demonstra domínio dos conteúdos abordados e os expõe didaticamente  

AVALIAÇÃO 

9. Informa e esclarece antecipadamente os critérios de avaliação  

10. É coerente ao avaliar e devolve as avaliações corrigidas no prazo 

acordado 
 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

11. Demonstra interesse pelo aprendizado do discente  

12. Estabelece estratégias alternativas para apoiar os discentes, de acordo 

com suas dificuldades ou necessidades de formação, disponibilizando 

tempo extraclasse presencial ou não presencial 
 

MÉDIA FINAL = S/N 

onde S é a somatória dos pontos de cada item, e N é o número de itens 

avaliados 

 

 

ESCALA DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

MÉDIA OBTIDA CONCEITO 

Até 4,99 INSATISFATÓRIO 

5,0 a 10 SATISFATÓRIO 
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ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 

 

Senhor (a) Chefia Imediata 

 

 

(nome do docente), matrícula SIAPE nº (número), requeiro a Vossa Senhoria concessão de 

(especificar se progressão ou promoção), conforme Resolução nº 204-CONSAD, de 03 de 

outubro de 2017, que regulamenta os procedimentos do processo de avaliação de desempenho 

acadêmico da Carreira de Magistério Superior na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), anexando ao presente Requerimento: 

I. Declaração do tempo de serviço expedida pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH); 

II. Declaração da última progressão funcional expedida pelo SIGRH, quando houver; 

III. Relatório Individual de Trabalho Docente no interstício, com a documentação 

comprobatória anexada; 

IV. Relatório de Avaliação de Desempenho Didático gerado pelo Sistema Integrado de 

Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA); 

V. Memorial, quando for o caso; 

VI. Tese Acadêmica, quando for o caso. 

 

 

Termos em que  

Solicito deferimento. 

 

Cidade, XX de XXXX de XXXX. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Docente 
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ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

MODELO DE RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO DOCENTE 

Para pontuação autodeclarada do docente (com menção da paginação do processo, composto pelos documentos comprobatórios, com 

coluna de validação pela CAD ou CIT) 

 

Processo nº  

Nome do docente  

Subunidade Acadêmica  

Unidade Acadêmica  

Matrícula SIAPE  

Classe e Nível atual  

Classe e Nível requerido  

Objetivo do processo [    ] Promoção [    ] Progressão 

 

A) EIXO DE TRABALHO – ENSINO 

A1 ATIVIDADES DE ENSINO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

A1.1 Na graduação (excluídas atividades 

de estágio) 
  

  

A1.2 Na pós-graduação lato sensu 

          

        Na pós-graduação stricto sensu 

 

 (excluídas atividades de estágio) 

  

   

A1.3 Coordenação de projetos de ensino, 

eixos de componentes curriculares, 

preceptores de residência, tutorias ou 

similares  
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A1 ATIVIDADES DE ENSINO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

A1.4  Coordenação Institucional em 

Programas Acadêmicos (Ciência sem 

Fronteiras, PIBIC, PIBITI, PIBID, PET, 

PEC-G, etc.), por programa 

  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO A1   

  

 

 

A 2 ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

A2.1 Coordenação de estágio obrigatório 

(por semestre) 

 
 

  

A2.2 Coordenação de estágio não 

obrigatório (por semestre) 

 
               

 

A2.3 Supervisão/acompanhamento docente 

de estágio obrigatório (por semestre)  

 
  

 

A2.4 Supervisão/acompanhamento docente 

de estágio obrigatório e não obrigatório 

(por semestre)  

 

  

 

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO A2 
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B) EIXO DE TRABALHO – ORIENTAÇÃO 

B1 ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

B1.1 Orientação finalizada em Iniciação 

Científica,  por plano de trabalho do aluno 

aprovado no PIBIC ou em projeto de 

pesquisa aprovado por agência de fomento 

    

B1.1.1 Orientação em andamento em 

Iniciação Científica, por plano de trabalho 

do aluno aprovado no PIBIC ou em projeto 

de pesquisa aprovado por agência de 

fomento (limitado a um semestre)*  

    

B1.2 Orientação finalizada em Programas 

instituídos pelo MEC (Jovens Talentos, 

Brafitec, dentre outros), por plano de 

trabalho do aluno 

    

B1.3 Orientação de Monitoria,  por projeto 

(por semestre) 

 

  

  

B1.4 Orientação em Programa de Iniciação 

à Docência (PIBID), por projeto (por 

semestre) 

 

  

  

B1.5 Orientação em grupos (PET, grupos 

de trabalho),  por semestre 

 

  

  

B1.6  Orientação finalizada de  Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na graduação, 

por unidade 
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B1 ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

B1.6.1 Orientação em andamento de  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na 

graduação, por unidade,(pontuar até dois 

semestres)** 

 

  

  

B1.7 Orientação da produção intelectual de 

alunos em projetos de extensão ou PIBITI 

(por unidade de projeto - coletivo ou 

individual) 

    

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO B1 

 

    

 

 

B2 ORIENTAÇÃO NA                      

PÓS-GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

B2.1 Orientação finalizada de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de 

especialização, oferecido pela UFMA ou 

conveniado com instituição ou órgão 

público, por trabalho  
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B2 ORIENTAÇÃO NA  

PÓS-GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

B2.1.1 Orientação em andamento de  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

especialização, oferecido pela UFMA ou 

conveniado com instituição ou órgão 

público, por trabalho, por semestre 

(limitado a 2 semestres)  

    

B2.2 Orientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade (sem publicação 

associada) 

    

 

B2.2.1 Orientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros A1, A2 e B1; L4 e C4)  

    

B2.2.2 Orientação finalizada de Dissertação 

de Mestrado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros B2 e B3; L3 e C3)  

    

B2.3 Orientação em andamento de  

Dissertação de Mestrado, por unidade, por 

semestre* 
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B2 ORIENTAÇÃO NA  

PÓS-GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

B2.3 Coorientação finalizada de 

Dissertação de Mestrado, por unidade 
  

  

B2.4 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade (sem publicação 

associada) 

  

  

B2.4.1 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros A1, A2 e B1; L4 e C4)  

  

  

B2.4.2 Orientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade, com publicação 

associada (artigos, livros e capítulos de 

livros B2 e B3; L3 e C3)  

  

  

B2.5 Orientação em andamento de Tese de 

Doutorado, por unidade, por semestre** 
  

  

B2.6 Coorientação finalizada de Tese de 

Doutorado, por unidade 
  

  

B2.7 Supervisão de estágio de pós-

doutorado na UFMA (por unidade, por ano) 
  

  

B2.8 Supervisão de estágio- docência (por 

semestre) 

    

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO B2     
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C) EIXO DE TRABALHO – PRODUÇÃO E ATIVIDADES ACADÊMICAS 

C1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C1.1 Livros publicados na área de 

conhecimento com ISBN 

C1.1.1 Autoria única 

Classificação L4 

Classificação L3 

Classificação L2 

Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

  

  

C1.1.2 Autoria compartilhada  

 Classificação L4 

 Classificação L3 

 Classificação L2 

 Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

  

  

C.1.1.3 Autoria única de livros sem 

classificação CAPES e sem equivalência 

reconhecida 

- por editoras universitárias 

- por editoras não universitárias 
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C1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C.1.1.4 Autoria compartilhada de livros 

sem classificação Capes e sem equivalência 

reconhecida 

- por editoras universitárias 

- por editoras não universitárias 

 

 

 

  

C1.2 Organização de livros  

Classificação L4 

Classificação L3 

Classificação L2  

Classificação L1 

- com equivalência à classificação L4 

- com equivalência à classificação L3 

- com equivalência à classificação L2 

- com equivalência à classificação L1 

 

  

  

C1.3 Capítulo de livro  

C1.3.1 Autoria única  

Classificação C4 

Classificação C3 

Sem classificação Capes e com 

equivalência C4 

Sem classificação Capes e com 

equivalência C3 
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C1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C1.3.2 Autoria compartilhada  

Classificação C4 

Classificação C3 

Sem classificação Capes e com 

equivalência C4 

Sem classificação Capes e com 

equivalência C3 

 

 

  

C1.4 Artigos publicados em periódicos 

internacionais/nacionais indexados  

- Qualis A1 

- Qualis A2 

- Qualis B1 

- Qualis B2 

- Qualis B3 

- Qualis B4 

- Qualis B5 

- Qualis C e Sem Qualis 

  

  

C1.5 Trabalhos completos em anais de 

eventos científicos (limitado a um total de 

30 pontos) 

- âmbito internacional (com qualis Capes) 

- âmbito nacional (com qualis Capes) 

- âmbito nacional 

- âmbito regional  

- âmbito local 
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C1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C1.6 Resumo expandido em anais de 

eventos científicos  

(limitado a um total de 10 pontos) 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

  

  

C1.7 Resumo em anais de eventos 

científicos  

(limitado a um total de 7 pontos) 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

  

  

C.1.8 Produção de material didático e 

instrucional 

- com ISBN 

- sem ISBN 

 

  

  

C1.9  Relatório final de projeto de pesquisa 

sob coordenação do docente, finalizado no 

interstício, contendo resultado de pesquisa 

comprovado envolvendo o coordenador 

como autor (por relatório) 
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C1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C 1.10 Relatório final de programa, projeto 

ou curso de extensão sob coordenação do 

docente, finalizado no interstício, contendo 

resultado comprovado envolvendo o 

coordenador como autor (por relatório) 

  

  

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C1 

 

  

  

 

 

C2 ATIVIDADES DE PESQUISA 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C2.1 Coordenação de projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, aprovado por agência 

de fomento com ou sem financiamento (por 

ano) 

 

  

  

C2.2 Coordenação de projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, não aprovado por 

agência de fomento, por ano 

 

  

  

C2.3 Participação em projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, se aprovado por 

agência de fomento, por ano 
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C2 ATIVIDADES DE PESQUISA 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C2.4 Participação em projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, se aprovado por 

agência de fomento, com ou sem 

financiamento (por ano), excluídos os 

coordenadores 

  

  

C2.5 Participação em projeto de pesquisa 

em desenvolvimento, se não aprovado por 

agência de fomento, por ano, excluídos os 

coordenadores 

  

  

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C2 

 

  

  

 

 

C3 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO  

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 C3.1 Apresentação de trabalhos em forma 

de pôster em eventos 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 
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C3 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO  

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

C3.2 Apresentação de trabalhos em forma 

oral em eventos ou 

coordenação/participação em mesas de 

discussão, ou minicursos 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

  

  

 

C3.3 Palestras/conferências ministradas em 

eventos científicos como conferencista 

convidado 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

 

  

  

 

C3.4Palestras/conferências ministradas em 

eventos locais (Fóruns de graduação, 

extensão e pesquisa da UFMA, dentre 

outros) como conferencista convidado 
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C3 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO  

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C3.5 Coordenação da comissão 

organizadora de eventos científicos ou 

artístico-culturais (por unidade) 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

  

  

C3.5.1 Membro de Comissão Científica ou 

membro da comissão organizadora de 

eventos científicos ou artístico-culturais 

 

- âmbito internacional  

- âmbito nacional  

- âmbito regional  

- âmbito local 

  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C3   
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C4 PRODUÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C4.1 Consultor “ad hoc” ou assessor 

técnico das agências de fomento para 

análise de projetos/editais (por 

produção/assessoria técnica) 

 

  

  

C4.2 Participação em Comissões ou 

Comitês de julgamento de editais nacionais 

ou estaduais das agências de fomento (por 

edital) 

 

  

  

C4.3 Atuação como parecerista/revisor de 

revistas indexadas (por análise)  

- Qualis A1, A2 e B1 

- Qualis B2, B3 

- Qualis B4, B5 

- Qualis C ou sem Qualis 

 

  

  

C4.4 Atuação como editor em revistas 

indexadas (por edição ) 

- Qualis A1, A2 e B1 

- Qualis B2, B3 

- Qualis B4, B5 

- Qualis C, sem Qualis 

  

  

C4.5 Atuação como parecerista/revisor de 

editoras universitárias (por análise de obra) 
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C4 PRODUÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C4.6 Publicação de resenha, nota crítica, 

prefácio de livro (impresso e digital) 
  

  

C4.7 Realização de tradução de textos 

científicos publicados em revistas ou livros 

ou revisão de textos 

  

  

C4.8 Avaliador em seção de eventos 

científicos (por evento) 
  

  

C4.9 Avaliador de trabalhos submetidos em 

eventos científicos (por evento) 
  

  

C4.10 Parecerista de Comitês técnicos de 

ensino, pesquisa e extensão da UFMA  
  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C4 

 
  

  

 

 

C5 PATENTES E REGISTROS 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C5.1 Patentes concedidas (por unidade)     

C5.2 Patentes depositadas (por unidade)     

C5.3 Registros por unidade (Desenho 

Industrial, Software, Cultivar, Marcas e 

Indicações Geográficas) 

  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C5     
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

C.6.1 Obras artísticas premiadas  

C6.1.1 Composição ou autoria individual 

(composições, quadros, esculturas, roteiros 

de peças teatrais e de danças, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.2 Composição ou autoria 

compartilhada (composições, quadros, 

esculturas, roteiros de peças teatrais e de 

danças etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.3 Exposição ou interpretação 

individual (teatral, musical, de dança, de 

sonoplastia, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

C6.1.4 Exposição ou interpretação coletiva 

(teatral, musical, de dança, de sonoplastia, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.5 Direção individual (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.6 Direção compartilhada (CDs, 

DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

C6.1.7 Produção ou coordenação individual 

(CDs, DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.8 Produção ou coordenação 

compartilhada (CDs, DVDs, peças teatrais, 

exposições, espetáculos de dança, recitais, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.1.9 Serviços técnico-artísticos 

(figurinista, iluminador, cenógrafo, técnico 

de áudio, sonoplasta, técnico de filmagem, 

técnico de mixagem, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

 

C6.2 Obras artísticas apresentadas ou 

publicadas nas modalidades convite, 

seleção ou edital de caráter institucional, 

com homologação do órgão colegiado da 

subunidade acadêmica 

 

C6.2.1 Composição ou autoria individual 

(composições, quadros, esculturas, roteiros 

de peças teatrais e de danças, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.2 Composição ou autoria 

compartilhada (composições, quadros, 

esculturas, roteiros de peças teatrais e de 

danças, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 

 

  

  



42 

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
       Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão 

 

 

C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

 

C6.2.3 Exposição ou interpretação 

individual (teatral, musical, de dança, de 

sonoplastia, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.4 Exposição ou interpretação coletiva 

(teatral, musical, de dança, de sonoplastia, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.5 Direção individual (CDs, DVDs, 

peças teatrais, exposições, espetáculos de 

dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

 

C6.2.6 Regente Musical (Maestro) 

orquestral e/ou coral 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.7 Direção compartilhada (CDs, 

DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.8 Produção ou coordenação individual 

(CDs, DVDs, peças teatrais, exposições, 

espetáculos de dança, recitais, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 
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C6 PRODUÇÃO ARTÍSTICA POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

 

C6.2.9 Produção ou coordenação 

compartilhada (CDs, DVDs, peças teatrais, 

exposições, espetáculos de dança, recitais, 

etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

C6.2.10 Serviços técnico-artísticos 

(figurinista, iluminador, cenógrafo, técnico 

de áudio, sonoplasta, técnico de filmagem, 

técnico de mixagem, etc.) 

- âmbito internacional 

- âmbito nacional 

- âmbito regional 

- âmbito local 

 

 
 

 

  

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C6 
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C7 BANCAS EXAMINADORAS POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C7.1 Monografia de graduação e 

especialização 
  

  

C7.2 Qualificação de mestrado 

 
  

  

C7.3 Dissertação de mestrado 

 
  

  

C7.4 Qualificação de doutorado 

 
  

  

C7.5 Tese de doutorado 

 
  

  

C7.6 Concurso público para ingresso na 

carreira do Magistério Superior 
  

  

C7.7 Processo seletivo simplificado para 

professor substituto do Magistério Superior 
  

  

C7.8 Banca para processo seletivo para 

ingresso de alunos nos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu  

  

  

C7.9 Banca de comissão julgadora para 

distinção de mérito acadêmico-científico-

cultural 

  

  

C7.10 Banca em Exame de Habilidade 

Específica em Música ou outro curso 
  

  

C7.11 Banca de comissão examinadora de 

processos seletivos de monitoria ou cursos 

de pós-graduação  lato sensu  

  

  

C7.12 Banca em Exame de Proficiência em 

Língua Estrangeira (por processo seletivo) 
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C7 BANCAS EXAMINADORAS POR 

UNIDADE 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

C7.13 Avaliação de cursos de graduação, 

avaliação institucional e avaliação de 

programas de pós-graduação no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), Sistemas 

Estaduais de Ensino ou Ministério de Saúde 

  

  

C7.14 Avaliações de cursos de graduação 

de outras Instituições 
  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO C7 

 
  

  

 

D) EIXO DE TRABALHO- EXTENSÃO 

D1 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

D1.1 Coordenação de programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento, 

aprovado por agência de fomento (por ano) 

  

  

D.1.2 Coordenação de programa, projeto ou 

curso em desenvolvimento, não aprovado 

por agência de fomento (por ano) 

  

  

D1.3 Participação em programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento (por 

ano), se aprovado por agência de fomento, 

excluídos os coordenadores 
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D1 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

D1.4 Coordenação de projeto de 

Cooperação Internacional aprovado por 

agência de fomento (por ano) 

  

  

D1.5 Participação em programa, projeto ou 

curso de extensão em desenvolvimento (por 

ano), se não aprovado por agência de 

fomento, excluídos os coordenadores 

  

  

D1.6 Cursos de extensão ministrados não 

vinculados a programas e/ou projetos 

(registrados na PROEXCE) 

  

  

D1.7 Eventos de extensão não vinculados a 

programas e/ou projetos (registrados na 

PROEXCE) 

  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO D1 

 
  

  

 

E) EIXO DE TRABALHO – GESTÃO 

E1 ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA OU EQUIVALENTE  

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E1.1 Cargos de direção – CD1 – Reitor (por 

semestre) 

 

  

  

E1.2 Cargos de direção – CD 2, Vice-Reitor 

e Pró-Reitores (por semestre) 
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E1 ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA OU EQUIVALENTE  

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E1.3 Cargos de direção – CD 3 e CD4 (por 

semestre) 
  

  

E1.4 Cargos de direção – FG 1 (por 

semestre) ou coordenação da Pós-

graduação 

  

  

E1.5 Cargo ou Função de direção ou 

Coordenação da Pós-graduação, em 

substituição ao titular proporcional ao 

tempo de exercício, limitado a 45 dias 

  

  

E1.6 Exercício de função de direção, 

coordenação, assessoramento, chefia ou 

assistência, nos Ministérios da Educação, 

da Cultura e da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ou outro na esfera 

federal/internacional relacionado à área de 

atuação do docente (por semestre) 

  

  

E1.7 Exercício de função de direção, 

coordenação, assessoramento, chefia ou 

assistência, nas Secretarias de Educação, de 

Cultura e de Ciência e Tecnologia, ou outro 

na esfera estadual ou municipal relacionado 

à área de atuação do docente (por semestre) 

  

  

E1.8 Participação em Comissões Não 

Permanentes designada por Portaria 
  

  

E1.8.1 Participação em Comissões Não 

Permanentes designada por Ordem de 

Serviço 
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E1 ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA OU EQUIVALENTE  

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E1.9 Participação em Comissões de 

Avaliação de Estágio Probatório  
  

  

E1.10 Participação em Comissões de 

Progressão Docente da subunidade 

acadêmica 

  

  

E1.11 Participação em Comissões 

Disciplinares e Sindicância 
  

  

E1.12 Participação em Comissões 

Permanentes - Comissão Própria de 

Avaliação (CPA); Comissão de 

Planejamento Acadêmico; Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD); 

Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

Comissão de Avaliação de Desempenho 

Acadêmico; Comitê Gestor de Pesquisa, 

Ensino ou Extensão; Comitê de Ética ou 

similares com essa natureza 

  

  

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO E1 

 
  

  

 

E2 REPRESENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL OU DE 

CATEGORIAS UNIVERSITÁRIAS 

(POR SEMESTRE) 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E2.1 Representação no CONSUN, 

CONSEPE, CONSAD, Câmaras Técnicas e 

Conselho Diretor (por semestre) 
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E2 REPRESENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL OU DE 

CATEGORIAS UNIVERSITÁRIAS 

(POR SEMESTRE) 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E2.2 Conselho de Unidade Acadêmica, 

participação em Assembleia Departamental 

e em Colegiado de curso de graduação e 

pós-graduação (por semestre) 

    

E2.3 Representação em Conselhos 

Nacionais vinculados aos Ministérios da 

Educação, da Cultura e da Ciência e 

Tecnologia (por semestre) 

    

E2.4 Representação em Conselhos de 

Educação, de Ciência e Tecnologia e em 

outros relacionados com o campo de 

atuação do docente, no âmbito 

administrativo do Estado do Maranhão ou 

municipal (por semestre) 

    

E2.5 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Internacionais (por 

semestre) 

    

E2.5.1 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Nacionais (por 

semestre 

    

E2.5.2 Representação em Diretorias de 

Entidades Sindicais Regionais (por 

semestre 

    

E2.6 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Internacionais (por semestre) 
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E2 REPRESENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL OU DE 

CATEGORIAS UNIVERSITÁRIAS 

(POR SEMESTRE) 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

E2.6.1 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Nacionais (por semestre) 

    

E2.6.2 Representação em Diretorias de 

entidades profissionais e científicas 

Regionais (por semestre) 

    

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO E2 

 

    

 

F) EIXO DE TRABALHO – QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

F1 CURSOS (POR SEMESTRE) 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

F1.1 Cursos de pós-graduação lato sensu 

com natureza de especialização (no mínimo 

360h) 

 

   

F1.2 Cursos de pós-graduação stricto sensu 

(por semestre) 

 

    

F1.3  Pós-doutorado (por semestre) 

 

    

F1.4 Programa de Ambientação de 

Docentes da UFMA, oferecido pela Pró-

Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos (mínimo de 40h) 
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F1 CURSOS (POR SEMESTRE) 
PONTUAÇÃO 

AUTODECLARADA 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

ANEXADO 

Número da página do 

documento 

comprobatório  

no processo 

Contagem da 

comissão 

(CAD ou CIT) 

F1.5 Formação Continuada da UFMA, 

oferecida pela Pró-Reitoria de Ensino e 

outras Pró-reitorias, (no mínimo 20h) 

 

   

F1.6 Cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação ou atualização (mínimo 20h) 
 

   

F 1.7 Licença-capacitação  
 

    

 

PONTUAÇÃO TOTAL EIXO F1 

 

 

   

 

 

Data e local: 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do docente 
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ANEXO VI DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO (RAD) 

(A ser preenchido pela CAD ou CIT) 

 

 

Processo nº  

Nome do docente  

Matrícula SIAPE  

Classe e Nível atual  

Classe e Nível requerido  

Objetivo do processo [    ] Progressão                     [     ] Promoção 

Comissão de Avaliação do 

Desempenho Acadêmico/ 

Comissão Especial 

Nome dos integrantes 

Portaria nº  

 

 

DO INTERSTÍCIO E DO EFEITO FINANCEIRO 

Em observância ao disposto no artigo 13-A da Lei 12.772/2012, incluído pela Lei No. 13.325, de 29 de 

julho de 2016, a Comissão informa que o cumprimento do interstício e dos requisitos estabelecidos em lei 

ocorreu a partir de ____/____/_____. 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO 

DO 

PROCESSO 

[    ] Requerimento do docente interessado  

[  ] Declaração do tempo de serviço expedida pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH) 

[    ] Declaração da última progressão funcional expedida pelo SIGRH, quando houver 

[  ] Relatório Individual de Trabalho Docente no interstício, com a documentação 

comprobatória (Anexo V) 

[    ] Relatório de Avaliação de Desempenho Didático gerado pelo SIGAA 

[    ] Memorial 

[    ] Tese Acadêmica 

 

 

 

PONTUAÇÃO 

EXIGIDA 

PONTUAÇÃO 

AUTODECLA 

RADA 

PONTUAÇÃO 

ALCANÇADA 

(confirmada pela CAD ou 

CIT) 

Total de Pontos no Desempenho 

Acadêmico (Anexo I) - APA 

   

Pontos na Avaliação do Eixo C1    

Pontos na Avaliação de 

Desempenho Didático (ADD) 
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A COMISSÃO CONCLUI PELA 

[    ] APROVAÇÃO 

[    ] NÃO APROVAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DA NÃO APROVAÇÃO 

[    ] NÃO CUMPRIU O INTERSTÍCIO 

[    ] NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA NA JANELA C1 DO ANEXO I 

[    ] NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO EXIGIDA QUANTO À APA 

[    ] NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO EXIGIDA QUANTO À ADD 

[    ] NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO EXIGIDA QUANTO À APA E ADD 

[    ] NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

[    ] NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO PARÁGRAFO V DO ART. 6º. 

[    ] NÃO APRESENTOU MEMORIAL OU TESE ACADÊMICA INÉDITA 

[    ] OUTROS (DESCREVER) 

 

 

Data e Local: 

 

 

 

Assinatura dos membros da Comissão 
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ANEXO VII DA RESOLUÇÃO Nº 204-CONSAD, 03 de outubro de 2017. 

PARECER DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL OU TESE ACADÊMICA INÉDITA 

(A ser preenchido pela CEE) 

 

 

Processo nº  

Nome do docente  

Matrícula SIAPE  

Classe e Nível atual  

Classe e Nível requerido  

Objetivo do processo Promoção para a Classe E – Professor Titular 

Comissão de Avaliação do 

Desempenho Acadêmico/ 

Comissão Especial 

Nome dos integrantes 

 

 

 

Portaria nº  

 

 

DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DO MEMORIAL 

 Sistematização das ideias e resultados alcançados; 

 Domínio acerca dos temas, ideias e princípios que tenham sustentado os resultados e trabalhos do 

docente; 

 Resultados apresentados no que concerne ao papel do docente na formação de discentes, publicação 

de resultados científicos, formação e consolidação de grupos de pesquisa; 

 Competência científica do docente balizada em termos dos resultados da atuação acadêmica em 

pesquisa; 

 Ações de liderança acadêmica que tenham impacto positivo em sua área de atuação, instituição, 

orientandos e em grupos de pesquisa; 

 Atividade do docente em programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 

 

DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DA TESE ACADÊMICA INÉDITA 

 Relevância do tema para a área de conhecimento; 

 Domínio do tema apresentado; 

 Sistematização de ideias; 

 Fundamentação teórico-metodológica; 

 Contribuição científica, técnica, de inovação ou artística da tese para a área de conhecimento. 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO 
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EM FACE AO EXPOSTO, A COMISSÃO CONCLUI PELA: 

[    ] APROVAÇÃO  

[    ] NÃO APROVAÇÃO 

 

Data e local: 

 

 

 

Assinatura dos membros da Comissão 

 


