
Atividades Pontos

1.1. Perfil para Grupo I - Atividades de Ensino Básico, Graduação e/ou Pós-Graduação Máximo = 60

1.1.1. Perfil Básico (70% da pontuação do grupo - 42 pontos): 42

8 horas ou mais graduação/pós-graduação 42 pontos 42

De 6 a 7,9 horas graduação/pós-graduação 32 pontos 32

De 4 a 5,9 horas graduação/pós-graduação 21 pontos 21

De 2 a 3,9 horas graduação/pós-graduação 10 pontos 10

1.1.2. Demais atividades (30% da pontuação do grupo - 18 pontos) 18

De 1 a 3 orientações Graduação/mestrado/doutorado 18

4 ou mais orientações Graduação/mestrado/doutorado 4,5 / orientação

1 orientação Iniciação científica/monitoria 2 / orientação

Bancas em cursos de graduação 3 / banca

Bancas de mestrado, doutorado e especialização (qualificação

e defesa)
4,5 / banca

1.2. Perfil para Grupo II- Pesquisa e Produção Intelectual Máximo = 55

1.2.1. Perfil Básico (70% da pontuação do grupo - 39 pontos): 39

Participação em grupo de pesquisa registrado na UFRJ ou participação em projeto de pesquisa (com ou sem 

financiamento);
19

Publicações de trabalhos completos em periódicos, anais de eventos e capítulos de livros - inclui material no prelo ou 

aceito para publicação
5 / publicação

1.2.2. Demais Atividades (30% da pontuação do grupo - 16 pontos) 16

Editoria, coordenação e organização de livros 5 / trabalho

Publicação de resumos em anais de eventos científicos, culturais, tecnológicos e artísticos (congressos, simpósios, 

seminários e outros) 
0,5 / publicação

Relatórios de pesquisa 5 / relatório

Artigos em jornais, revistas, boletins e portais 1

Entrevistas 1

Perfil para Grupo III - Atividades de Extensão Máximo = 40

1.2.3. Perfil Básico (70% da pontuação do grupo - 28 pontos): 28

Tabela elaborada a partir da Resolução do CCJE nº 2 de 12 de dezembro de 2014 publicada no Boletim/UFRJ nº 4 de 22 janeiro de 2015, que 

estabeleceu os parâmetros de avaliação no IPPUR.



Participação ou organização de curso ou programa de extensão público e gratuito, regularmente cadastrado na UFRJ 14 / curso

Participação em projeto de extensão, sendo ou não o coordenador, com ou sem financiamento de órgãos de fomento; 14 / projeto

Organizar ou integrar comissão organizadora de eventos tais como congressos, seminários, simpósios, oficinas, 

palestras, conferências, mostras, exposições e similares;
14 / evento

Participação sendo ou não o coordenador de projetos de integração e cooperação acadêmica e de redes de intercâmbio 

interinstitucional entre programas e grupos de pesquisa nacionais e internacionais (tais como PROCAD, Pro-

Integração, INCT, OBEDUC, CAPES-FIPSE e afins)

14 / projeto

1.2.4. Demais Atividades: cumprir 1 das atividades abaixo (30% da pontuação do grupo - 12 pontos): 12

Envolvimento em políticas públicas (formulação, análise, avaliação, gestão e afins) 12

Prestação regular de assessorias gratuitas para entidades externas à UFRJ ou diretamente ao cidadão; 12

Atividades regulares de divulgação científica (plataformas, blogs para divulgação de dados e informações, vídeos e 

afins)
12

Orientação de bolsista de extensão 12

Atuação em eventos de extensão (palestrante, coordenação e afins) 12

1.3. Perfil para Grupo IV - - Atividades de Gestão e de Representação Máximo = 30

1.3.1. Atividades principais (100% da pontuação do grupo - 30 pontos - em uma das atividades abaixo) 30

Funções na administração superior da Universidade, decanias, diretorias e

diretorias adjuntas dos Centros e das Unidades; ou
30

Coordenação de cursos e programas de graduação ou pós-graduação, inclusive interdepartamentais e interunidades 30

1.3.2. Demais Atividades (sem atividade nos itens acima), 50% da pontuação do grupo - 15 pontos - em uma das 

atividades abaixo)
15

Participação em diretorias e conselhos de órgãos de categoria profissional, sindicatos, organizações da sociedade civil 

(conferências inclusive);
15

Participação em diretorias e conselhos de sociedade científica ou equivalente; 15

Participação comissões e grupos de trabalho para tarefas administrativas e/ou acadêmicas sob responsabilidade do 

IPPUR (3.75 pontos/comissão)
3,75 / Comissão

2.4. Perfil para Grupo V - Qualificação Acadêmico-Profissional e Outras Atividades Máximo = 15

2.4.1. Atividades Principais: - 10 pontos) 10



Realização de pós-doutorado e sabático 10

Participação em atividades de formação para qualificação acadêmica e profissional (cursos, oficinas de trabalho, 

seminários, simpósios e palestras), até o máximo de 1 ano, no biênio;
5 / pontos/biênio (Máximo)

Bolsista produtividade em pesquisa CNPQ, Cientista do Nosso Estado- FAPERJ e afins em órgãos de fomento. 10

Editor de periódicos científicos 10

Participação em bancas avaliadoras ou formuladoras de concursos públicos desenvolvidos na UFRJ ou em outras 

universidades nacionais e internacionais
5 / banca

Participação de conselhos editoriais de periódicos científicos e editoras 5 / conselho

Participação em comitês e juris científicos e tecnológicos 5 / comitê

Prêmios nacionais e internacionais recebidos por atividades acadêmicas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, 

comendas e outras distinções
10 / prêmio

Parecerista em periódicos, livros e projetos de pesquisa 5 / parecer

Produção de material didático para graduação e pósgraduação 5 / material

1.4.2. Demais Atividades 30 % da pontuação do grupo - 5 pontos 5

Outras atividades acadêmicas 5

Total 200


