
Universidade de Brasília 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO N. 074/2015 

Homologar Pontuação para a Promoção 
Funcional Docente para a Classe E, com 
denominação de Professor Titular na 
Carreira do Instituto de Química. 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas 
atribuições, em sua 5362  Reunião Ordinária, realizada em 16/4/2015, à vista do contido 
no Memorando n2  70/2015/IQD, de 20 de março de 2015 (UnBDoc n. 32353/2015, de 
20/3/2015), 

o i:L.1'y1 

Art. 12 	Homologar Pontuação para a Promoção Funcional Docente para a Classe 
E, com denominação de Professor Titular na Carreira do Instituto de 
Química. 

Art. 22 	Esta resolução entra em vigor nesta data. 

Brasília, 17 de abril de 2015. 

Sônia Nair á 
Presidente 

C/cópia: GRENRT/IQ/DGP 
PSTPIgjc 
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Tabela de Notas de Atividades Avaliadas do Instituto de Química-10. 
INDICADORES - PESO (valor máximo 

a ser definido pela 
Unidade acadêmica) 

1 ATIVIDADES DE ENSINO 3 
1.1 Atividade de ensino no nível de graduação 0,5 
1.2 Atividade de ensino no nível de pós-graduação stricto sensu 0,5 
1.3 Atividade de orientação no nível de graduação (trabalho de 

conclusão de curso, estágios, monitorias, iniciação científica. 
Iniciação tecnológica, extensão, PET, PIBIB, etc)  

0,3 

1.4 Atividade de orientação no nível de mestrado 0,6 
1.5 Atividade de orientação no nível de doutorado 0,7 
1.6 Atividade de orientação no nível de pós-doutorado 0,4 
II ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 4 
11.1 Artigos completos publicados em periódicos indexados 1,0 
11.2 Livros publicados, com corpo editorial 0,2 

Capítulos de livros publicados, com corpo editorial (até 0,2 pontos 
nestes dois itens).  

11.3 Trabalhos completos publicados em anais de eventos 0,2 
Trabalhos resumidos publicados em anais de eventos (até 0,2 
pontos nos dois itens)  

11.4 Apresentações, a convite, de palestras e trabalhos em eventos no 
país  

0,2 

Apresentações, a convite, de palestras e trabalhos em eventos no 
exterior (até 0,2 pontos nestes dois itens)  

11.5 Bolsa de produtividade em Pesquisa ou Desenvolvimento 
Tecnológico e Extensão  

1,0 

11.6 Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e 
liderança 	grupos _de_ 	_de_pesquisa  

0,5  

Captação de recursos ou bolsa para pesquisa  
Registro de patentes, software e assemelhados (até 0,5 pontos 
nestes três itens)  
Produção artística demonstrada publicamente por meios típicos e 
característicos das áreas de artes cênicas. artes visuais, cinema, 
música, performance e afins  

0,0 

11.7 Organização de cursos e eventos 0,1 
Participação em atividades de extensão demonstradas pelo 
envolvimento em formulação de políticas públicas  

0,0 

Participação em atividades de extensão demonstradas por 
iniciativas 	inclusão _de_ 	_social  

0,0  

Participação em atividades de extensão demonstradas pela 
divulga ção_de_conhecimento  

0,0  

11.8 Participação em bancas de concurso público 0,2 
Participação em bancas de mestrado e/ou doutorado (até 0,2 
pontos nos dois itens)  
Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de 
atividades acadêmicas  

0,0 

11.9 Participação em atividades editoriais e/ou arbitragem de produção 0,5 
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intelectual e/ou artística  
11.10 Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à 

pesquisa, ao ensino ou à extensão  
0,1 

III GESTÃO ACADÊMICA 3 
111.1 Exercícios de cargos na administração central 1,0 

Exercícios de cargos de Direção de Unidade (até 1 ponto nos dois 
itens)  

111.2 Participação em órgãos colegiados centrais 0,5 
111.3 Chefia de Departamento ou Coordenação de Núcleo 0,8 
111.4 Coordenação de cursos de graduação 0,5 

Coordenação de cursos ou programas de pós-graduação  
Coordenação de cursos ou programas de extensão (até 0,5 pontos 
nos três itens)  
Participação em Núcleo Docente Estruturante (NDE) 0,0 

111.5 Participação em órgãos colegiados da unidade 0,2 
Cargos de representação institucional de cunho acadêmico (fora da 
UnB)  

0,0 

--Diretor do tnsttuto ce 
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