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ANEXO A
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ACESSO À CLASSE TITULAR
1. Atividade de Ensino e Orientação

Unidade
mês / feminino
mês / masculino

Pontuação
0,33
0,30

1.2 Orientação de TCC de curso técnico

orientação concluída

0,50

1.3 Orientação de TCC de graduação

orientação concluída

1,30

orientação concluída

1,50

orientação concluída

0,25

1.6 Orientação de dissertação de mestrado

orientação concluída

2,50

1.7 Coorientação de dissertação de mestrado

coorientação concluída

1,30

1.8 Orientação de tese de doutorado

orientação concluída

4,00

1.9 Coorientação de tese de doutorado

coorientação concluída

2,00

1.10 Orientação de pós-doutorado

orientação concluída

2,50

1.11 Orientação de estudante de monitoria

orientação concluída

0,30

1.12 Orientação de iniciação científica e tecnológica

orientação concluída

1,00

por aluno

0,20

por aluno

0,30

orientação concluída

0,20

por visita

0,20

por apostila

1,50

por partitura

1,50

por produção

0,50

mês

0,20

1.1 Exercício de magistério da carreira EBTT

Orientação de TCC ou monografia de especialização
Coorientação de TCC ou monografia de especiali1.5
zação
1.4

1.13 Orientação de iniciação à docência
Orientação de estudante em atividade de exten1.14
são
1.15 Orientação ou supervisão de estágio
1.16 Visita técnica externa com estudantes
Elaboração de apostila especializada de autoria
1.17 própria
Autor de partitura musical (canto, coral, orques1.18 tral, e afins)
1.19 Autor de produto artístico/cultural
Coordenação de programa de ensino (Exemplo
1.20
PIBID, PAFOR)

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Atividade de Pesquisa, Desenv. Tecn. e Inovação
relacionada a atividade profissional
Autoria de livro, publicado em editora com corpo
editorial e ISBN
Editor de livro, publicado em editora com corpo
editorial e ISBN
Membro de corpo editorial de livro, publicado em
editora com corpo editorial e ISBN
Autoria de capítulo de livro, publicado em editora
com corpo editorial e ISBN
Tradução de livro, publicado em editora com corpo editorial e ISBN
Revisão de livro, publicado em editora com corpo
editorial e ISBN

2.7 Autoria de livro, publicado em editora sem corpo editorial e
com ISBN
Editor de livro, publicado em editora sem corpo editorial e
2.8
com ISBN

Unidade

Pontuação

por livro publicado

5,00

por livro publicado

1,00

por editora

0,25

livro publicado

2,50

livro publicado

1,50

livro publicado

1,50

por livro publicado

1,50

por livro publicado

0,50

2.9 Autoria de capítulo de livro, publicado em editora sem corpo editorial e com ISBN

livro publicado

0,75

2.10 Tradução de livro, publicado em editora sem corpo editorial
e com ISBN

livro publicado

0,25

2.11 Revisão de livro, publicado em editora sem corpo editorial e
com ISBN

livro publicado

0,25

artigo publicado

─

artigo publicado

6,00

artigo publicado

5,50

artigo publicado

5,00

artigo publicado

4,00

artigo publicado

3,00

artigo publicado

2,00

artigo publicado

1,00

artigo publicado

0,30

artigo publicado

3,00

artigo publicado

0,10

Autoria ou coautoria de artigo em revista indexa2.12 da, publicado em editora com corpo editorial e
ISSN
2.12
A1
.1
2.12
A2
.2
2.12
B1
.3
2.12
B2
.4
2.12
B3
.5
2.12
B4
.6
2.12
B5
.7
2.12
C
.8
Autoria ou coautoria de artigo em revista indexa2.13 da sem Qualis e com JCR, publicado em editora
com corpo editorial e ISSN
2.14

Autoria de artigo em revista não indexada, publicado em editora com corpo editorial e ISSN

Apresentação de trabalho de pesquisa em evento
internacional na forma de pôster
Apresentação de trabalho de pesquisa em evento
2.16
internacional na forma oral
2.15

por trabalho

1,00

por trabalho

1,50

2.17

Apresentação de trabalho de pesquisa em evento
nacional na forma de pôster

por trabalho

0,70

2.18

Apresentação de trabalho de pesquisa em evento
nacional na forma oral

por trabalho

1,00

2.19

Trabalho científico (resumo) publicado em anais
de congresso ou em revistas especializadas

por trabalho

0,50

Trabalho científico (resumo expandido) publicado
2.20 em anais de congresso ou em revistas especializapor trabalho
das
Trabalho científico (artigo completo) publicado
2.21 em anais de congresso ou em revistas especializapor trabalho
das
Propriedade intelectual com patente nacional
2.22
por patente
concedida
Propriedade intelectual com patente internacio2.23
por patente
nal concedida
Propriedade intelectual com patente nacional
2.24
por patente
e/ou internacional depositada
Registro oficial de software nacional ou internaci2.25
software registrado
onal
Desenvolvimento de produto, protótipo, software produto comprova2.26
ou processo não registrado
do
Trabalho técnico ou consultoria (exceto itens 2.2, por trabalho ou con2.27
2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 e 5.8)
sultoria
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) a
2.28
por ART
serviço do Ifes
Propriedade intelectual com patente nacional li2.29
contrato realizado
cenciada ou com transferência de tecnologia
2.30

Propriedade intelectual com patente internacional licenciada ou com transferência de tecnologia

0,70
1,00
5,00
6,00
0,30
1,50
0,10
0,30
3,00
9,00

contrato realizado

10,00

2.31 Liderança de grupo/núcleo de pesquisa certificado

mês

0,10

2.32 Membro de grupo de pesquisa certificado
2.33 Coordenação de programa de pesquisa
Coordenação de projeto PD&I aprovado em ór2.34
gãos oficias de fomento à pesquisa
Coordenação de projeto PD&I ou Responsável
pela captação de recursos para projeto PD&I
2.35 aprovado em parceria com outros Institutos/Universidades/Centros de Pesquisa/Empresas/Órgãos
Públicos/Fundação de Apoio
Coordenação de projeto PD&I aprovado por edital
2.36
interno do IFES (PROGRUPOS)

mês
mês

0,07
0,20

por projeto

4,00

por projeto

2,00

por projeto

2,00

Membro de projeto PD&I aprovado em órgãos oficias de fomento à pesquisa, e/ou aprovado em
parceria com outros
2.37
Institutos/Universidades/Centros de
Pesquisa/Empresas/Órgãos Públicos/Fundação de
Apoio, e/ou aprovado em edital interno/externo

por projeto

1,00

2.38 Coordenação de Núcleo de Inovação Tecnológica

mês

0,20

2.39 Bolsista de produtividade em pesquisa

mês

0,20

Unidade

Pontuação

mês

0,20

por projeto

2,00

por projeto

4,00

Coordenação de curso de extensão e/ou responsável pela captação de recursos em parceria com ou3.4
tros Institutos/Universidades/Centros de Pesquisa/Empresas/Órgãos Públicos/ Fundação de Apoio

por curso

1,00

Coordenação de prestação de serviço de extensão
em parceria com outros
3.5 Institutos/Universidades/Centros de
Pesquisa/Empresas/Órgãos Públicos/ Fundação de
Apoio

por serviço

1,00

0,50

Atividade de extensão aprovada e regularizada
pelo IFES
3.1 Coordenação de programa de extensão
Coordenação de projeto de extensão e/ou responsável pela captação de recursos em parceria com
3.2 outros Institutos/Universidades/Centros de Pesquisa/Empresas/Órgãos Públicos/Fundação de
Apoio
Coordenação de projeto de extensão aprovado
3.3
por órgãos oficiais de fomento
3.

3.6

Membro de programa, de projeto, de eventos e de
prestação de serviço de extensão.

por programa, por
evento, por serviço

3.7

Ministrante ou tutor de unidade curricular ou disciplina de curso de extensão

disciplina ministrada/curso
por trabalho ou consultoria
mês

3.8 Trabalho técnico ou consultoria
3.9 Bolsista de produtividade em extensão
4. Participação em bancas de avaliação
Membro de banca de concurso público para ser4.1 vidor efetivo (elaboração e correção de prova,
desempenho didático e de títulos)
Membro de banca de processo seletivo para ser4.2
vidor substituto/temporário
Membro de banca de edital de concurso de re4.3
moção

0,50
0,30
0,20

Unidade

Pontuação

por etapa

1,00

por processo

1,00

banca realizada

1,00

4.4 Membro de banca de processo seletivo discente

por processo

1,00

Membro de banca de defesa de tese inédita
para acesso à professor Titular

banca realizada

2,00

4.5

4.6

Membro de banca de avaliação de memorial
descritivo para acesso professor Titular
Membro de banca de avaliação de memorial
descritivo para RSC
Membro de banca de defesa de TCC de curso
técnico
Membro de banca de defesa de TCC de graduação
Membro de banca de defesa de
monografia/TCC de especialização
Membro de banca de defesa de qualificação de
mestrado
Membro de banca de defesa de mestrado
Membro de banca de defesa de qualificação de
doutorado
Membro de banca de defesa de doutorado

banca realizada

1,00

banca realizada

1,00

banca realizada

0,20

banca realizada

0,50

banca realizada

0,70

banca realizada

0,50

banca realizada

1,00

banca realizada

1,00

banca realizada

2,00

Unidade

Pontuação

5.1 Editor de revista com Qualis e/ou JCR

por revista editada

0,75

Membro de conselho ou comitê técnico-científico de revista com Qualis e/ou JCR
Revisor técnico-científico de revista com Qualis
5.3
e/ou JCR
Revisor gramatical e ortográfico de revista cien5.4
tífica com Qualis e/ou com JCR

por Conselho ou comitê

0,25

por revisão

0,25

por revisão

0,25

5.5 Editor de revista científica sem Qualis e sem JCR

por revista editada

0,25

Membro de conselho ou comitê técnico-científico de revista científica sem Qualis e sem JCR

por conselho ou comitê

0,10

por revisão

0,10

por revisão

0,10

Unidade

Pontuação

mês

0,15

mês

0,15

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

5. Participação e avaliação de Revistas científicas

5.2

5.6

Revisor técnico-científico de revista científica
sem Qualis e sem JCR
Revisor gramatical e ortográfico de revista cien5.8
tífica sem Qualis e sem JCR
5.7

Participação de Comissão/grupo de trabalho de
caráter pedagógico
Membro de comissão permanente ou grupo de
6.1
trabalho de caráter pedagógico
6.

6.2 Membro de Núcleo Docente Estruturante – NDE

6.3 Membro de Colegiado de curso
mês
Membro de comissão transitória ou grupo de tra6.4
por comissão/grupo
balho transitório de caráter pedagógico

7.

Participação de Comissão de elaboração de projeto pedagógico

7.1 Membro da comissão de elaboração de PPC de

0,15
0,50

Unidade

Pontuação

por comissão

4,00

novos cursos de mestrado e doutorado
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10
7.11
7.12

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11

Membro de comissão de reformulação de PPC
de mestrado e doutorado
Membro de comissão de elaboração de PPC de
novos cursos de especialização
Membro de comissão de reformulação de PPC de
curso de especialização
Membro de comissão de elaboração de PPC de
novos cursos de graduação
Membro de comissão de reformulação de PPC de
cursos de graduação
Membro de comissão de elaboração de PPC de
novos cursos técnicos
Membro de comissão de reformulação de PPC de
cursos técnicos
Membro de comissão de elaboração de PPC de
novos cursos de qualificação profissional (exceto
item 7.11)
Membro de comissão de reformulação de PPC de
cursos de qualificação profissional (exceto item
7.12)
Membro de comissão de elaboração de PPC de
novos cursos FIC
Membro de comissão de reformulação de PPC de
cursos FIC

por comissão

2,00

por comissão

2,00

por comissão

1,00

por comissão

3,00

por comissão

1,50

por comissão

2,50

por comissão

1,25

por comissão

2,00

por comissão

1,00

por comissão

0,50

por comissão

0,25

Organização de eventos relacionados à atividaUnidade
de profissional
Organização de congresso internacional
por evento
Organização de congressos e simpósios
por evento
Organização de seminários, colóquio, semana
acadêmica, workshop, mostras, jornadas ou
por evento
eventos similares
Organização de conferências e palestras
por evento
Orientação de discentes para participação em
competições (jogos, olimpíadas e atividades
por evento
afins)
Conferencista ou palestrante em eventos (exceto por conferência/ paitens 2.16 e 2.18)
lestra
Participação como ouvinte em eventos
por evento
Cursos de curta duração ministrados (CH ≤ 20h)
em eventos
por curso
Prêmios por atividades educacionais, científicas,
artísticas, esportivas e culturais
por prêmio
Participação como membro de Comitê Científico
de congresso internacional
por evento
Participação como membro de Comitê Científico
de eventos nacionais (congressos, simpósios,
seminários, colóquio, semana acadêmica,
workshop, mostras, jornadas ou eventos similapor evento

Pontuação
1,50
1,00
0,50
0,20
0,20
0,50
0,02
0,80
2,00
0,40
0,20

res)

Participação de Comissão/grupo de trabalho de
caráter não pedagógico
Membro de comissão ou grupo de trabalho per9.1
manente de caráter não pedagógico
Membro de comissão ou grupo de trabalho pro9.2
visório de caráter não pedagógico
9.

Unidade

Pontuação

mês

0,15

por comissão

0,25

9.3

Membro de comissão de Processo Administrativo
Disciplinar (PAD), Sindicância ou Processo Ético

por comissão

1,00

10.

Exercício de Cargo de Direção e de Coordenação
na carreira de magistério do EBTT

Unidade

Pontuação

10.1 Exercício de cargo de Reitor
Exercício de cargo de Diretor-Geral de campus,
10.2 Vice-Reitor, Pró-Reitor e demais cargos com atribuição de CD-2
Exercício de cargo de Diretoria e demais cargos
10.3
com atribuição de CD-3

mês

0,75

mês

0,60

mês

0,50

10.4 Exercício de cargo e demais atribuições de CD-4

mês

0,45

10.5 Exercício de coordenação de curso
Exercício de cargo e demais atribuições de FG1 a
10.6
FG5

mês

0,40

mês

0,30

Unidade

Pontuação

curso concluído

2,00

curso concluído

2,00

curso concluído
curso concluído
curso concluído

3,00
4,00
4,00

curso concluído

5,00

curso concluído

1,00

curso concluído

0,30

curso concluído

0,60

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Aperfeiçoamento relacionado a atividade profissional
Curso adicional de graduação
Curso de especialização lato sensu com CH mínima 360h
Curso adicional de mestrado
Curso adicional de doutorado
Pós-doutorado realizado no País

11.6 Pós-doutorado na área de realizado fora do País
Curso de aperfeiçoamento com carga horária
igual ou superior a 180h (CH ≥ 180)
Curso de curta duração, com carga horária menor
11.8
ou igual a 20h (CH ≤ 20)
11.7

11.9

Curso de curta duração, com carga horária superior a 20h e inferior a 180h (20 < CH < 180)

Comprovação de proficiência em língua estrangeira
11.11 Missão de trabalho realizada no País
11.12 Missão de trabalho realizada fora do País
11.10

por proficiência/
língua
por missão
por missão

1,00
0,50
1,00

Estágio profissional concomitante com o cargo
11.13 de magistério EBTT

Experiência profissional relacionada à área de
11.14 atuação e não concomitante com o cargo de magistério EBTT

12. Representação

por estágio

0,50

ano

0,50

Unidade

Pontuação

12.1

Membro titular do órgão colegiado máximo do
IFES - Conselho Superior ou seu correspondente

mês

0,20

12.2

Membro suplente do órgão colegiado máximo do
IFES - Conselho Superior ou seu correspondente

mês

0,10

12.3

Membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão do IFES ou hseu correspondente

mês

0,16

12.4

Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFES ou seu correspondente

mês

0,08

mês

0,05

mês

0,05

mês

0,02

mês

0,10

mês

0,05

mês

0,10

mês

0,10

mês
mês
mês

0,05
0,10
0,10

12.5
12.6

12.7
12.8
12.9

12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

Membro do Conselho de Gestão ou Centro de
Formação do Campus do Ifes
Membro titular dos Conselhos de Ética Discente,
ou Docente, ou de Pesquisa; das Câmaras de Ensino, ou de Pesquisa e Pós-Graduação, ou de Extensão.
Membro suplente dos Conselhos de Ética Discente, ou Docente, ou de Pesquisa; das Câmaras
de Ensino, ou de Pesquisa e Pós-Graduação, ou
de Extensão.
Membro de comitês no Ifes
Representante do Ifes em Conselho, Federação,
Congregação, Câmara ou Comissão Federal, Regional, Estadual ou Municipal externo ao Instituto
Membro com cargo em Conselho, Federação,
Congregação, Câmara ou Comissão Federal, Regional, Estadual ou Municipal externo ao Instituto
Representante em Órgãos de Fomento (CNPq,
FAPES, CAPES)
Membro com cargo em Sociedades de Classes
Representação sindical
Representação em Fundação de Apoio ao Ifes

