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ANEXO II - PLANILHA DE INDICADORES E VALORES – ENSINO SUPERIOR 
Contabilizar somente as realizações no período utilizado para promoção 

 
 

INDICADOR VALOR 
MÁXIMO 

 

I – ATIVIDADES DE ENSINO 45 pontos no total  

Atividade de ensino no nível de 
graduação  

8 créditos*/semestre = 5 pontos 
(máximo 20 pts) 

 

Atividade de ensino no nível de pós-
graduação stricto sensu 

8 créditos*/semestre = 5 pontos 
(máximo 20 pts) 

 

Atividade de orientação no nível de 
graduação (trabalho de conclusão de 
curso, monitoria, iniciação científica, 
iniciação tecnológica, extensão, PET, 
PIBID etc.) 

0,5 ponto/aluno-semestre   

Atividade de orientação no nível de 
mestrado 
 

3 pontos/aluno (concluído) 
1,5 pontos/alunos (em andamento) 

 

Atividade de orientação no nível de 
doutorado 
 

6 pontos/aluno (concluído) 
3 pontos/alunos (em andamento) 

 

Atividade de orientação no nível de 
pós-doutorado  

1 ponto/orientação  

Outros indicadores a critério do 
Departamento (PAG,Produção de 
material didático, reconhecimento 
discente, paraninfo 

3 pontos/item  

 Total:  

II– ATIVIDADES DE PESQUISA E 
EXTENSÃO 

45 pontos no total  

Artigos completos publicados em 
periódicos indexados 

Periódico Qualis A - 10 pontos/artigo 
Periódico Qualis B - 8 pontos/artigo 
Periódico Qualis C - 6 pontos/artigo 

 

Livros publicados, com corpo editorial  10 pontos/livro  
Capítulos de livros, com corpo 4 pontos/livro  
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editorial  
Trabalhos completos publicados em 
anais de eventos 

Até 3 pontos/publicação  

Trabalhos resumidos publicados em 
anais de eventos  

Até 1 ponto/publicação  

Apresentações, a convite, de 
palestras e trabalhos em eventos no 
País  

Até 2 pontos/evento (nacional) 
Até 3 pontos/evento(internacional) 

 

Apresentações, a convite, de 
palestras e trabalhos em eventos no 
exterior (não acumular com item 
anterior) 

Até 3 pontos/evento   

Bolsa de produtividade em Pesquisa 
ou Desenvolvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora 

2 pontos/período  

Liderança de grupos de pesquisa 2 pontos/período  
Captação de recursos Até 5 pontos/período  
Registro de patentes, softwares e 
assemelhados 

Até 10 pontos por patente, softwares 
ou assemelhados 

 

Organização de recursos e eventos Até 3 pontos/evento  
Participação em atividades de 
extensão demonstradas pelo 
envolvimento em formulação de 
políticas públicas 

Até 2 pontos/atividade envolvida  

Participação em atividades de 
extensão demonstradas pela 
divulgação do conhecimento 

Até 3 pontos/evento  

Coordenação e/ou participação em 
programas de extensão 

Até 3 pontos/evento(coordenação) 
Até 1 ponto/evento (participação) 

 

Coordenação e/ou participação em 
projetos de extensão 

Até 3 pontos/participação  

Coordenação e/ou participação em 
ações de extensão 

Até 3 pontos/participação  

Participação em bancas de concurso 
público 

6 pontos/concurso  

Participação em bancas de mestrado 
e / ou doutorado 

1 ponto/mestrado 
2 pontos/doutorado 

 

Recebimento de comendas e 
premiações advindas do exercício de 
atividades acadêmicas 

4 pontos/item  

Participação em atividades editoriais 
e/ ou arbitragem de produção 

1 ponto/atividade  
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intelectual e / ou artística 
Assessoria, consultoria ou 
participação em órgãos de fomento à 
pesquisa, ou extensão 

10 pontos (máximo)/período  

 Total:  

III– AVALIAÇÃO 10 pontos no total  

Avaliação do docente pelos discentes, 
por atividade de ensino desenvolvida 
no interstício de avaliação, conforme 
pontuação disponível no Portal da 
UFRGS. 

Média no período (1-5 pontos) 
multiplicada por 2  

 

 Total:  

IV – GESTÃO ACADÊMICA 40 pontos no total  

Exercício de cargos na administração 
central 

40 pontos/período  

Direção de Unidade 40 pontos(diretor)/20 pontos (vice)  
Participação em órgãos colegiados 
centrais 

3 pontos/semestre  

Chefia de Órgão Auxiliar 10 pontos/período  
Chefia de Departamento 30 pontos (chefe)/15 pontos(vice)  
Coordenação de Comissão de 
Graduação 

25 pontos/período  

Coordenação de Comissão de Pós-
Graduação 

20 pontos/período  

Coordenação de Comissão de 
Extensão 

5 pontos/período  

Coordenação de Comissão de 
Pesquisa 

5 pontos/período  

Coordenação ou membro de Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) 

5 pontos(coord.)/2 pontos(membro)  

Coordenação ou membro de Núcleo 
de Avaliação da Unidade (NAU) 

1 ponto/semestre  

Participação em órgãos colegiados da 
Unidade 

1 ponto/semestre  

Coordenação de setor 5 ponto/período  
Cargos de representação Até 5 pontos/período  
 Total:  

*1 crédito = 15horas-aula 


