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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 
 

             Os critérios para aferição de pontos atinentes à avaliação para fins de progressão e 
ascensão funcionais, obedecerão uma escala máxima de 100 pontos, devendo o docente, para 
habilitar-se à mudança de referência ou de classe, alcançar o somatório mínimo de 60 pontos.  
             Esta escala está distribuída de acordo com 08(oito) itens explicitados na forma 
abaixo: 
 
             1. Desempenho Acadêmico (58 pontos) 
 
             1.1 Assiduidade (22 pontos) 
              -   Aulas                                                                                                        14 pontos 
              -   Reuniões de Departamento                                                                       03 pontos 
              -   Reuniões de Áreas de Conhecimento, Coordenadorias e 
                 Colegiados de Cursos e Conselhos de Classe e Curso                               05 pontos 
 

1.2 Responsabilidade (14 pontos)  
 - Elaboração de Planos de Curso                                                                  04 pontos 
 - Cumprimento das atividades do Plano Individual de Trabalho                 05 pontos 
 - Cumprimento das datas pré-fixadas no Calendário Escolar                      05 pontos 
 
1.3 Qualidade do trabalho (09 pontos)  
 - Avaliação do Corpo Discente (responsabilidade das Coordenações)        02 pontos 
 - Avaliação da Coordenação de Área                                                           04 pontos 
 -Auto-avaliação                                                                                            03 pontos 
 
1.4 Atividade de Ensino (13 pontos) 
 - Atendimento às solicitações do Departamento no que se refere às            
   suas atividades de ensino                                                                            06 pontos 
 - Publicação de material didático (livro didático, apostila, página  
   na Internet, software, vídeo)                                                                       04 pontos 
-  Experiência em sala de aula (tempo)                                                         03 pontos 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Atividade de Pesquisa e Extensão (15 pontos) 
 
 - Elaboração, execução e/ou gerenciamento de projeto                                03 pontos 
 - Grupo de Pesquisa                                                                                      02 pontos 
 - Orientação de Monitores ou Estagiários                                                     03 pontos 
 - Participação em eventos científicos                                                            03 pontos 
 - Divulgação à comunidade dos resultados de pesquisa, cursos e serviços   01 ponto 
 - Visitas técnicas                                                                                            03 pontos 
 
3. Capacitação Docente (09 pontos)                     
 - Especialização                                                                                             09 pontos 
 Obs: Desde que seja considerado o limite máximo de 09 pontos, podem  
ainda ser considerados neste item: 
1) cursos e créditos obtidos em nível de pós-graduação e não   
contemplados em progressão por titulação, com pontuação  
proporcional à carga horária cumprida, na proporção de um ponto por 
cada 30 horas. 
2) outros cursos e/ou treinamentos relevantes para atividade profissional e com 

carga horária não inferior a 80 horas, com 02 pontos por curso ou treinamento.  
 

4. Produção científica, técnica ou artística (05 pontos) 
 
- Registro de patentes, publicação de livros, artigos e/ou ensaios em  
revistas e/ou jornais indexados                                                                      03 pontos 
- Outras publicações (resumos em anais de eventos científicos, resenhas, 
ensaios, artigos em órgãos não especializados)                                             02 pontos 
 
5. Participação em Órgãos Colegiados (03 pontos) 
- Participação em Órgãos Colegiados, vinculados aos Ministérios  
da Educação, Cultura e de Ciência e Tecnologia, desde que deles não  
seja membro nato.  
 
6. Participação em Bancas Examinadoras e Comissões (04 pontos) 
 Participação em Bancas Examinadoras de Concurso, processo de 
 seleção simplificado, monografia, dissertação, tese, ou Comissões 
 de Trabalho, constituídas através de ato administrativo próprio 
 ou através de expediente. 
 
7. Função de direção, chefia, coordenação e assessoria (03 pontos) 
Exercício de função de direção, chefia de departamento, coordenação 
 de curso, coordenação de área e assessoria em órgãos do Ministério 
 da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 
 
8. Orientação Científica (03 pontos)  
Orientação de monografia, dissertação e tese, e de alunos de iniciação 
científica e tecnológica. 
 
 
Esta Tabela foi aprovada pelo Conselho Diretor através da Resolução nº 11, de 06 de 
junho de 2006.     

 


