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_____________________________________________________________________ 
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 Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por 
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 Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 

demais órgãos colegiados (interno ou externo)  

 Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho 

e demais órgãos colegiados (interno ou externo)  
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PLANILHA 2º/2018 

 

 

1. ENSINO 

 Aulas - (carga horária realizada = 16,67) 

 

 Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por 

orientação) - (carga horária realizada = 2) 

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 8,33 16,67

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 1 2

Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina) 1 2 2

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 1 1 1

Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) 0,5 3 1,5

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Participação como membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas 1 1 1

Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 0,5 4 2

EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Co-orientação de alunos em projetos de extensão 0,5 1 0,5

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem) 5 1 5

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 2 4

Participação como suplente  em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 0,5 1 0,5

Demais atividades de representação institucional, providas por ato da própria instituição ou do governo federal 2 1 2

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Publicação em eventos nacionais 4 1 4

Quantidade de 

atividades
CH realizada

27 42,17

ENSINO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL

ATUALIZAR / GERAR RELATÓRIO
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 Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina) - 

(carga horária realizada = 2) 
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 Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) - (carga horária 

realizada = 1) 

 

 

 Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) - 

(carga horária realizada = 1,5) 
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_____________________________________________________________________ 

2. PESQUISA 

 Participação como membro de conselho científico, em editoras de revistas 

científicas indexadas - (carga horária realizada = 1) 
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 Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos - (carga horária realizada 

= 2) 
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_____________________________________________________________________ 

3. EXTENSÃO 

 Co-orientação de alunos de projetos de extensão - (carga horária realizada 

= 0,5) 
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_____________________________________________________________________ 

4. GESTÃO E REPRESENTAÇÃO 

 Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração – nível IV 

(coordenação de laboratórios e demais espaços de ensino aprendizagem) 

- (carga horária realizada = 5) 
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 Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 

demais órgãos colegiados (interno ou externo) - (carga horária realizada = 4)  
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 Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho 

e demais órgãos colegiados (interno ou externo) - (carga horária realizada = 

1)  
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 Demais atividades de representação institucional, providas por ato da 

própria instituição ou do governo federal - (carga horária realizada = 2) 
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5. PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO 

 Publicação em eventos nacionais - (carga horária realizada = 4) 

http://fundacaoprocafe.com.br/sites/default/files/44%20CBPC%20-

%20SUM%C3%81RIO%20FINAL.pdf 

http://fundacaoprocafe.com.br/sites/default/files/44%20CBPC%20-%20SUM%C3%81RIO%20FINAL.pdf
http://fundacaoprocafe.com.br/sites/default/files/44%20CBPC%20-%20SUM%C3%81RIO%20FINAL.pdf

