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FACULDADE DE LETRAS  
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ANEXO 5 - FORMULÁRIO DE CÁLCULO PRELIMINAR DA PONTUAÇÃO 
 
 
I – Ensino e orientação 

 

INDICADOR VALOR POR INDICADOR NÚMERO DE 
PRODUTOS 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Atividades de ensino no nível de graduação, 
pós-graduação stricto sensu e pós-graduação 
lato- sensu gratuita.  

2 pontos por crédito ministrado   

Atividade de orientação no nível de doutorado 
como orientador principal  

10 pontos por tese aprovada    

Atividade de orientação no nível de mestrado 
como orientador principal  

8 pontos por dissertação aprovada    

Atividade de supervisão no nível de pós-
doutorado  

6 pontos por orientando no semestre   

Orientação no nível de graduação: trabalhos 5 pontos por orientando no semestre    
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de conclusão de curso, iniciação científica 
aprovada em editais, PET, extensão, monitoria, 
treinamento profissional, PU 

Orientação de estágio docência 5 pontos por orientando no semestre   

Atividade de coorientação no nível de 
doutorado  

5 pontos por tese aprovada    

Atividade de coorientação no nível de 
mestrado  

3 pontos por dissertação aprovada    

Preparação de aulas de pós-graduação e 
atendimento de discentes  

4 pontos por crédito   

Preparação de aulas de graduação e 
atendimento de discentes 

2 pontos por crédito   

Minicurso 1 ponto por hora-aula   

Aula magna 3 pontos por aula   

SUBTOTAL I    

 

II- Pesquisa  
 

INDICADOR VALOR POR INDICADOR NÚMERO DE 
PRODUTOS 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Artigo completo publicado em periódico 
científico classificado pelo Qualis CAPES na 
área Linguística e Literatura ou áreas afins, 
de A1 a B2. 

 
15 pontos por artigo 

  

Artigo completo publicado em periódico 
científico classificado pelo Qualis CAPES na 
área Linguística e Literatura ou áreas afins, 
de B3 a B5. 

 
6 pontos por artigo 
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Publicação de artigo em jornal e revista não 
acadêmicos 

4 por artigo   

Autoria integral de livros publicados (impresso 
ou e-book), com corpo editorial e ISBN 

40 pontos por publicação   

Organização de livros publicados, períodicos 
científicos e/ou anais de eventos, com corpo 
editorial e ISBN 

20 pontos por publicação   

Editoração de livros, periódicos científicos e/ou 
anais de eventos 

20 pontos por edição   

Capítulos publicados em livros, com corpo 
editorial e ISBN 

15 pontos por capítulo   

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos internacionais 

6 pontos por publicação   

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos nacionais e regionais 

3 pontos por publicação   

Apresentação de palestras em eventos 
internacionais 

8 pontos por palestra   

Apresentação de palestras em eventos 
nacionais e regionais 

4 pontos por palestra   

Apresentação de trabalhos em eventos 
internacionais 

6 pontos por apresentação   

Apresentação de trabalhos em eventos 
nacionais e regionais 

3 pontos por apresentação   

Participação como moderador, relator ou 
coordenador de sessão em eventos 
científicos e/ou acadêmicos internacionais 

3 pontos por participação   

Participação como moderador, relator ou 
coordenador de sessão em eventos 
científicos e/ou acadêmicos nacionais e 
regionais 

2 pontos por participação   
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Bolsa de produtividade em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e extensão 
inovadora 
– nível 1 CNPq, Fapemig e demais agências de 
fomento estaduais 

10 pontos por biênio (2 anos)   

Bolsa de produtividade em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e extensão 
inovadora 
– nível 2 CNPq, Fapemig e demais agências de 
fomento estaduais 

5 pontos por biênio (2 anos)   

Liderança de grupos de pesquisa – certificados 
pela Instituição e atualizados no DGP-CNPq 

1 ponto por ano    

Captação de Recursos externos à 
instituição para Laboratórios, Grupos e 
Projetos de Pesquisa/ensino – 
coordenador de projeto 

5 pontos por projeto   

Captação de Recursos externos à 
instituição para Laboratórios, Grupos e 
Projetos de Pesquisa/ ensino – 
participante de projeto 

3 pontos por projeto   

Registro de softwares e assemelhados 5 pontos por registro   

Registro de patentes 120 pontos por registro   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas  ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
internacional, contempladas por seleção, edital 
ou convite e relacionadas à linha de pesquisa 
na qual o docente ou discente atua e/ou a 

40 pontos por produção   
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projeto(s) desenvolvidos no PPG.1 

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
nacional, contempladas por seleção, edital ou 
convite e relacionadas à linha de pesquisa 
na qual o docente ou discente atua e/ou a 
projeto(s) desenvolvidos no PPG. 

 

30 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
regional, contempladas por seleção, edital ou 
convite e relacionadas à linha de pesquisa na 
qual o docente ou discente atua e/ou a 
projeto(s) desenvolvidos no PPG. 

25 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
internacional ou nacional, relacionadas à 
linha de pesquisa na qual o docente ou 
discente atua e/ou a projeto(s) desenvolvidos 
no PPG. 

20 pontos por produção   

                                                           
1
 https://www.capes.gov.br/images/Comunicado_02-2013_atualiza%C3%A7%C3%A3o_QUALIS_Artistico_ref_2011_11_arte.pdf 

https://www.capes.gov.br/images/Comunicado_02-2013_atualiza%C3%A7%C3%A3o_QUALIS_Artistico_ref_2011_11_arte.pdf
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Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
regional, relacionadas à linha de pesquisa na 
qual o docente ou discente atua e/ou a 
projeto(s) desenvolvidos no PPG. 

15 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
local, relacionadas à linha de pesquisa na qual 
o docente ou discente atua e/ou a projeto(s) 
desenvolvidos no PPG. 

10 pontos por produção   

Produções artísticas realizadas no âmbito 
profissional sem vínculos explícitos com a linha 
de pesquisa ou com projeto (os) desenvolvidos 
no PPG. 

5 pontos por produção   

Presidente ou diretor de comissão 
organizadora de eventos científicos 
internacionais 

10 pontos   

Presidente ou diretor de comissão 
organizadora de eventos científicos nacionais e 
regionais 

8 pontos   

Participação em comissão organizadora de 
eventos científicos internacionais 

6 pontos   

Participação em comissão organizadora de 
eventos científicos nacionais e regionais 

4 pontos   

Participação em bancas de concurso público  6 pontos por participação   
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Participação em bancas de processo seletivo 
simplificado (docente) 

4 pontos por participação   

Participação em bancas de processo seletivo 
(discente) 

1 ponto por participação   

Participação em bancas de defesa de 
doutorado  

5 pontos por participação   

Participação em bancas de defesa de mestrado  3 pontos por participação   

Participação em bancas de qualificação de 
doutorado  

5 pontos por participação   

Participação em bancas de qualificação de 
mestrado 

3 pontos por participação   

Participação em bancas de Trabalhos 
de Conclusão de Curso 
(Especialização – não remunerada/ 
Pós-graduação lato sensu e 
Graduação) 

3 pontos por participação   

Recebimento de comendas e premiações 
advindas do exercício de atividades 
acadêmicas e/ou recebimento de premiação 
de trabalhos em eventos 

10 pontos por recebimento   

Parecerista/Revisor de artigo científico para 
periódico indexado 

3 pontos por artigo avaliado   

Consultor/Parecerista ad hoc para agências 
de fomento (CNPq, CAPES, Fundações de 
Amparo à Pesquisa) e instituições em geral 

2 pontos por consultoria/parecer   

Membro de Conselho técnico-científico e 
editorial de periódico indexado 

2 pontos por ano   

Participação em conselhos, comitês e afins 
em órgãos de fomento à pesquisa e ao 

5 pontos por participação   
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ensino  externos à UFJF 

Coordenação de projetos de pesquisa 
financiados por CNPq, CAPES, FINEP, FAPEMIG 
ou UFJF 

4 pontos por semestre   

Participação em projetos de pesquisa 
financiado por CNPq, CAPES, FINEP, 
FAPEMIG ou outros órgãos de fomento. 

2 pontos por semestre   

Pós-doutorado  10 ponto por mês   

Outros indicadores (atividades) de pesquisa 
e de produção intelectual constantes do RIT 
(Relatório Individual de Trabalho) e 
aprovados no Departamento. 

 2 pontos por indicador   

Tradução de livro científico e literário 40 pontos por obra traduzida   

Tradução de capítulo de livro científico e 
literário, conto ou poema em antologias 
e/ou artigos científicos em periódicos 

10 pontos por indicador   

Entrevistas e mesas-redondas em mídias 
diversas pertinentes à area de atuação 
acadêmica 

2 pontos por indicador   

Material (para)didático com ISBN/produto 
educacional com ISBN 

5 pontos por material   

SUBTOTAL II 
   

 

III – Extensão 
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INDICADOR VALOR POR INDICADOR NÚMERO DE 
PRODUTOS 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Coordenação  de ações de extensão registradas 
em Pró-Reitoria de Extensão 

4 pontos por semestre   

Participação em ações de extensão registradas 
em Pró-Reitoria de Extensão  

2 pontos por participação   

Participação em ações de extensão não 
registradas em Pró-Reitoria de Extensão  

1 ponto por participação   

Participação em dinâmicas ou treinamentos de 
extensão 

2 ponto por participação   

Presidente ou diretor de comissão 
organizadora de eventos de extensão 
internacionais 

10 pontos   

Presidente ou diretor de comissão 
organizadora de eventos de extensão nacionais 
e regionais 

8 pontos   

Participação em comissão organizadora de 
eventos de extensão internacionais 

6 pontos   

Participação em comissão organizadora de 
eventos de extensão nacionais e regionais 

4 pontos   

Apresentação de palestras em eventos 
internacionais 

8 pontos por palestra   

Apresentação de palestras em eventos 
nacionais e regionais 

4 pontos por palestra   

Apresentação de trabalhos em eventos 
internacionais 

6 pontos por apresentação   

Apresentação de trabalhos em eventos 
nacionais e regionais 

3 pontos por apresentação   
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Participação como moderador, relator ou 
coordenador de sessão em eventos de 
extensão internacionais 

3 pontos por participação   

Participação como moderador, relator ou 
coordenador de sessão em eventos de 
extensão nacionais e regionais 

2 pontos por participação   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas  ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
internacional, contempladas por seleção, edital 
ou convite. 

40 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
nacional, contempladas por seleção, edital ou 
convite. 

30 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
regional, contempladas por seleção, edital ou 
convite. 

25 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
internacional ou nacional. 

20 pontos por produção   
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Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
regional. 

15 pontos por produção   

Produções artísticas publicadas e/ou 
apresentadas ao público em eventos, locais 
e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 
reconhecidas pela área como de abrangência 
local. 

10 pontos por produção   

Capacitação em curso de extensão 2 pontos por capacitação   

Tutoria de Grupo de Educação Tutorial (GET) ou 
Programa de Educação Tutorial (PET) 

5   

Orientação de projeto de consultoria ou 
técnico 

10   

Coordenação ou orientação de empresa júnior 15   

Publicação de artigo em jornal e revista não 
acadêmicos 

4 por artigo   

Participação em programa de rádio, TV ou 
canal em razão de sua atividade acadêmica 

2 pontos por indicador   

Participação em conselhos, comitês e afins 
em órgãos de fomento à extensão, externos 
e internos à UFJF 

5 por participação   
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Orientação de graduação e de pós-
graduação em ações extensionais 

5   

Consultor/Parecerista ad hoc para ações 
extensionistas 

2 pontos por consultoria/parecer   

Outros indicadores de extensão constantes 
do RIT (Relatório Individual de Trabalho) e 
aprovados no Departamento. 

2   

SUBTOTAL III 
   

 
 

IV – Gestão e Representação 
 

INDICADOR VALOR POR INDICADOR NÚMERO DE 
PRODUTOS 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor 70 pontos por ano   

Pró-Reitor Adjunto, Diretor 
50 pontos por ano   

Vice-Diretor 
15 pontos por ano   

Coordenação das pró-reitorias e diretorias 20 pontos por ano   

Chefia de Departamento 15 pontos por ano   

Coordenação de Curso de graduação 15 pontos por ano   

Coordenação de Programa de Pós-graduação 
stricto senso 

30 pontos por ano   

Coordenação de Programa de Pós-graduação 10 pontos por ano   
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lato senso 

Vice-coordenação de Curso de Graduação 
 

5 pontos por ano   

Vice-coordenação de Programa de Pós-
graduação stricto senso 

10 pontos por ano   

Vice-coordenação de Programa de Pós-
graduação lato senso 

3 pontos por ano   

Subchefia de Departamento 5 pontos por ano   

Participação em órgão e/ou comissões 
permanentes de apoio (CPPD, CPA, NPPD, 
Comissão de Ética, Comissão de Estágio, 
Coordenação de Laboratórios, etc.) 

4 pontos por ano   

Coordenação e/ou membro de Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) 

2 pontos por ano   

Membro de órgãos colegiados  1 ponto por ano   

Cargos de representação 1 ponto por ano   

Membro de comissão designada pelo MEC 
para avaliação das condições de criação, 
credenciamento e recredenciamento de 
cursos. 

2 pontos por comissão   

Participação em comissões de 
elaboração de projetos pedagógicos 
de cursos, técnicos, de graduação 
e/ou pós-graduação stricto-sensu ou 
de especialização gratuita 

4 pontos por comissão   

Participação em comissões ou grupos de 
trabalho de caráter provisório ou permanente. 

1 ponto por comissão ou grupo   

Direção de Associação Científica de 
abrangência nacional ou internacional 

10 pontos por ano   
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Coordenação de Grupo de Pesquisa ou 
Trabalho de Associação Científica de 
abrangência nacional ou internacional 
(ANPOLL, PIBID etc.) 

5 pontos por ano   

Membro de Conselho de Associação Científica 
de abrangência nacional ou internacional 

3 pontos por ano   

Participação em missão de trabalho  10 pontos por missão   

Participação em Comissão de Sindicância e PAD 10 pontos por missão   

Membro do Conselho Curador das Fundações 
de Apoio 

5 pontos por ano   

Participação em comissão de revalidação de 
diploma 

8 por comissão   

Participação em reuniões institucionais 
(departamento, Conselho de Unidade e 
Congregação) 

1 ponto por reunião   

Editor de periódico 5 pontos por ano   

Assessoria à UFJF 5 pontos por ano   

Representante de classe 5 pontos por ano   

Representação junto a órgãos do governo (três 
poderes) 

5 pontos por ano   

Gestor de contrato 5 pontos por ano   

SUBTOTAL IV:    

TOTAL GERAL:    

 
 
 


