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NOME: SIAPE:

Felipe Lopes de Melo Faria 1277228

ENSINO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

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

Coordenação de projetos de ensino – com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de ensino – com fomento interno
12 0

Coordenação de projetos de ensino – sem fomento
10 0

Colaboração em projetos de ensino – com fomento externo
8 0

Colaboração em projetos de ensino – com fomento interno
6 0

Colaboração em projetos de ensino – sem fomento
5                           1 5

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação)
2 0

Co-orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação)
1 0

Elaboração de materiais didáticos para primeira oferta de cursos EaD  (lançar ch  equivalente à ch semanal da disciplina a ser ofertada)
1

0

Mediação pedagógica (aulas) em cursos EaD (lançar ch  equivalente à ch semanal da disciplina a ser ofertada)
1 0

Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina)
1 0

Coordenação de grupos de estudo
2 0

Participação em grupos de estudo
1 0

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação)
1 0

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca)
1                           1 1

Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca)
0,5                           2 1

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno
12 0

Coordenação de projetos de pesquisa – sem fomento
10 0

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento externo
8 0

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno
6 0

Colaboração em projetos de pesquisa – sem fomento
5 0

Organização de eventos científicos internacionais – coordenação de comissão organizadora
6 0

Organização de eventos científicos nacionais – coordenação de comissão organizadora
4 0

Organização de eventos científicos regionais – coordenação de comissão organizadora
2 0

Organização de eventos científicos internacionais – participação em comissão organizadora
4 0

Organização de eventos científicos nacionais – participação em comissão organizadora
2 0

Organização de eventos científicos regionais – participação em comissão organizadora
1 0

Coordenação de grupo de pesquisa
2 0

Participação em grupo de pesquisa
0,5 0

Participação como membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas
1 0

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

Orientação de alunos em projetos de pesquisa
1 0

Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa
0,5 0

Orientação de pré-incubadoras e incubadoras de empresas
2 0

EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Coordenação de projetos de extensão com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de extensãocom fomento interno
12 0

Coordenação de projetos de extensão sem fomento 
10 0

Colaboração em projetos de extensão com fomento externo
8 0

Colaboração em projetos de extensão com fomento interno
6 0

Colaboração em projetos de extensão sem fomento 
5 0

Organização de eventos extensionistas (5 ou mais dias; ou mais de 1000 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 
6 0
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Organização de eventos extensionistas (3 ou 4 dias; ou mais de 600 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 
4 0

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 
2 0

Organização de eventos extensionistas (5 ou mais dias; ou mais de 1000 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
4 0

Organização de eventos extensionistas (3 ou 4 dias; ou mais de 600 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
2 0

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
1 0

Orientação de empresas juniores
2 0

Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional
2                           1 2

Participação em visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional
1 0

Orientação de alunos em projetos de extensão
1 0

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

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Reitoria, pró-reitoria, direção geral de campus
40 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível I (direção de ensino…)
20 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível II (coordenação de ensino…)
15 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível III (coordenação de área, departamento, pólo de educação a distância ou

equivalente…) 10 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem)
5 0

Coordenação de curso 
10 0

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo)
4 0

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                           2 1

Fiscal de contrato 
0,5 0

Participação em banca de seleção de professor substituto ou visitante
1 0

Demais atividades de representação institucional, providas por ato da própria instituição ou do governo federal 
2 0

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Produção de inventos e demais produtos de pesquisa com registro de patente
16 0

Publicação de livro técnico ou científico
16 0

Editoração, organização, revisão e/ou tradução de livro 
16 0

Publicação de capítulo de livro 
12 0

Publicação de manual técnico e/ou didático e relatório técnico
12 0

Publicação em revistas Qualis A1 e A2 (de acordo com as áreas de atuação do docente)
12 0

Publicação em revistas Qualis B1 e B2 (de acordo com as áreas de atuação do docente)
10                           1 10

Publicação em revistas Qualis B3, B4, B5 e C (de acordo com as áreas de atuação do docente)
8 0

Publicação em revistas sem classificação
2 0

Publicação em eventos internacionais
6 0

Publicação em eventos nacionais
4 0

Publicação em eventos regionais
2 0

Participação em eventoscomo debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou oficinas
2 0

TOTAL
Quantidade de 

atividades
CH realizada

                        18 40,66666667
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