
TABELA  DE  PONTUAÇÃO  (Prof. TITULAR)
(Anexo da Resolução N° 78/2014-CONSUNI/UFAL)

ATIVIDADE
UNIDADE PONTUAÇÃO

N° ESPECIFICAÇÃO
GRUPO 1: ATIVIDADES DE ENSINO  (Máximo = 10 pontos)

Ministração de aula

1.1.1 Carga horária total das disciplinas por semestre pts/CH total do semestre 0,02

1.2 Orientação

1.2.1 Orientação concluída de estudante em Trabalho de Conclusão de Curso pts/orientação 2

1.2.2 pts/orientação 1,5

1.2.3 Supervisão direta de estágios curriculares pts/supervisão 1

1.2.4 Supervisão e acompanhamento de monitorias pts/supervisão 1

1.2.5 Acompanhamento de estágios de docência pts/acompanhamento 1

1.2.6 Orientação de tese de Doutorado:

Concluída pts/orientação 6
Em andamento, por semestre pts/orientação 1

1.2.7 Orientação de dissertação de Mestrado:

Concluída pts/orientação 3
Em andamento, por semestre pts/orientação 0,5

1.2.8 Supervisão de estágio Pós-Doutoral:
Concluída pts/supervisão 3
Em andamento, por semestre pts/supervisão 0,5

1.2.9 Co-orientação de tese de Doutorado:
Concluída pts/co-orientação 3
Em andamento, por semestre pts/co-orientação 0,5

1.2.10 Co-orientação de dissertação de Mestrado:

Concluída pts/co-orientação 1,5

Em andamento, por semestre pts/co-orientação 0,25

1.2.11

Concluída pts/orientação 0,25
Em andamento, por semestre pts/orientação 0,13

1.1   

Obs.: A pontuação final, resultante do produto da carga horária pelo respectivo fator, será arredondada para o inteiro mais próximo

Orientação de estudantes de graduação em programas institucionalizados de ensino (por 
estudante)

Orientação de estudantes de graduação em programas institucionalizados de pesquisa (por 
estudante)

Obs.: As orientações em andamento e concluídas não podem ser computadas em duplicidade no interstício.



1.3 Bancas
1.3.1 Participação em Banca de monografia de especialização pts/banca 1

1.3.2 Participação em Banca de trabalhos de conclusão de cursos de graduação pts/banca 0,5

1.3.3 Participação em Banca de seleção de tutoria/monitoria pts/banca 0,5

1.3.4 Participação em Banca de Tese de Doutorado ou equivalente pts/banca 2,5

1.3.5 Participação em Banca de qualificação de Tese de Doutorado pts/banca 1,5

1.3.6 Participação em Banca de Dissertação de Mestrado pts/banca 1,5

1.3.7 Participação em Banca de qualificação de Dissertação de Mestrado pts/banca 1

1.4 Outras atividades correlatas pts/semestre De 0 a 0,25

GRUPO 2: PRODUÇÃO INTELECTUAL   (Máximo = 10 pontos)
2.1
2.1.1 Autor pts/livro 6
2.1.2 Autor de capítulo (até dois capítulos por livro) pts/capítulo 2

2.1.3 Editor ou organizador pts/livro 2

2.1.4 Tradutor pts/livro 3

2.1.5 Autor de prefácio ou apresentação de livros pts/livro 1

2.2

2.2.1 Categoria A1 e A2 pts/artigo 4
2.2.2 Categoria B1 e B2 pts/artigo 2

2.2.3 Categoria B3 a B5 pts/artigo 1

2.2.4 pts/artigo 0,5

2.3 Artigo de divulgação científica, tecnológica ou artística

2.3.1 Em  revistas de circulação internacional pts/artigo 0,5
2.3.2 Em  revistas de circulação nacional pts/artigo 0,25

2.4 Publicações técnicas editadas por instituições oficiais de ensino, pesquisa e extensão

2.4.1 Material didático (apostila, jogos, outros) pts/publicação 0,5
2.4.2 Boletim pts/publicação 0,25
2.4.3 Cartilha pts/publicação 0,2
2.4.4 Folder ou Banner pts/publicação 0,1

2.5 Outras publicações

2.5.1 pts/publicação 0,25
2.5.2 Artigo de imprensa interna ou externa à UFAL pts/publicação 0,13

2.6 Avaliação de periódicos ou revistas

2.6.1 De âmbito internacional pts/avaliação 0,5
2.6.2 De âmbito nacional pts/avaliação 0,25

Livro Publicado (com ISBN e corpo editorial) em sua área de atuação

Artigo publicado em periódicos indexados (ISSN), registrados no Estrato Qualis/CAPES  na 
respectiva área

Categoria C ou em periódico ou revista indexados (ISSN)

Publicação em sítio eletrônico especializado (INTERNET)



2.6.3 De âmbito local pts/avaliação 0,13

2.7 Produção técnica

2.7.1 pts/produção 1

2.7.2 Parecer técnico na área de atuação do Docente pts/parecer 0,5

2.8

2.8.1 Evento internacional pts/artigo 2

2.8.2 Evento nacional ou regional pts/artigo 1

2.8.3 Evento local pts/artigo 0,5

2.9

2.9.1 Evento internacional pts/resumo 1

2.9.2 Evento nacional ou regional pts/resumo 0,5

2.9.3 Evento local pts/resumo 0,25

2.10

2.10.1 Evento internacional pts/resumo 0,5
2.10.2 Evento nacional ou regional pts/resumo 0,25
2.10.3 Evento local pts/resumo 0,13

2.11 Participação em eventos científicos, profissionais ou artísticos
2.11.1 Com apresentação oral de trabalho em evento internacional pts/apresentação 1
2.11.2 Com apresentação oral de trabalho em evento nacional ou regional pts/apresentação 0,75
2.11.3 Com apresentação oral de trabalho em evento local pts/apresentação 0,5
2.11.4 Com apresentação de pôster/painel em evento internacional pts/apresentação 0,25
2.11.5 Com apresentação de pôster/painel em evento nacional ou regional pts/apresentação 0,2
2.11.6 Com apresentação de pôster/painel em evento local pts/apresentação 0,15
2.11.7 Sem apresentação de trabalho pts/participação 0,1
2.11.8 Conferencista/palestrante em evento internacional pts/conferência/palestra 2
2.11.9 Conferencista/palestrante em evento nacional ou regional pts/conferência/palestra 1,5
2.11.10 Conferencista/palestrante em evento local pts/conferência/palestra 1
2.11.11 Debatedor/mediador em evento internacional pts/debate/mediação 1
2.11.12 Debatedor/mediador em evento nacional ou regional pts/debate/mediação 0,75
2.11.13 Debatedor/mediador em evento local pts/debate/mediação 0,5

2.12 Criação de obras, confecção ou desenvolvimento de produtos/técnicas e de material didático

2.12.1 pts/obra 3

Material de atualização científica (na forma de mídia eletrônica, filmes, vídeos, audiovisuais e 
similares)

Artigo completo publicado em anais de congressos, simpósios, seminários e similares com 
comissão editorial

Resumo expandido publicado em anais de congressos, simpósios, seminários, encontros, 
semanas e similares

Resumo publicado em anais de congressos, simpósios, seminários, encontros, semanas e 
similares

Criação de obras artísticas (arquitetura, cinema, desenho, design, escultura, fotografia, 
gravura, instalação, pintura, vídeo, televisão, arranjo musical e outros) relacionadas com a 
atividade acadêmica exercida pelo Docente



2.12.2 pts/produto 3

2.12.3 pts/produto 3

2.12.4 pts/produto 3

2.12.5 pts/técnica 3

2.12.6 Desenvolvimento de material didático instrucional, exceto notas de aula pts/produto 1

2.13 pts/participação 0,5

2.14 Patente
2.14.1 Patente concedida pts/patente 4
2.14.2 Patente depositada pts/patente 2

2.15 Prestação de serviços e assistência técnica

2.15.1 pts/serviço 1

2.16 Prêmios e Títulos
2.16.1 Prêmios por mérito acadêmico, científico ou cultural, de alcance internacional pts/prêmio 3
2.16.2 Prêmios por mérito acadêmico, científico ou cultural, de alcance nacional pts/prêmio 2
2.16.3 Prêmios por mérito acadêmico, científico ou cultural, de alcance regional ou local pts/prêmio 1
2.16.4 Membro de academias científicas ou culturais, de âmbito nacional ou internacional pts/participação 4
2.16.5 Membro de academias científicas ou culturais, de âmbito regional ou local pts/participação 3
2.17 Outras atividades correlatas pts/semestre De 0 a 0,25

3.1 Programas/projetos de pesquisa

3.1.1 pts/programa ou projeto 8

3.1.2 pts/programa ou projeto 3

3.1.3 pts/programa ou projeto 4

3.1.4 pts/programa ou projeto 1,5

3.2 Bancas

3.2.1 Seleção de estudantes em programas de pós-graduação pts/seleção 0,5
3.3 Outras atividades correlatas pts/semestre De 0 a 0,25

Confecção de Carta, Mapa, Maquete ou similar relacionados com a atividade acadêmica 
exercida pelo Docente

Desenvolvimento de produto (aparelho, instrumento, equipamento, fármacos e similares) 
relacionado com a atividade acadêmica exercida pelo Docente (exceto patente)

Desenvolvimento de software, plataforma digital ou programa computacional relacionados com 
a atividade acadêmica exercida pelo Docente (exceto patente)

Desenvolvimento de técnica (analítica, instrumental, pedagógica, processual, terapêutica) 
relacionada com a atividade acadêmica exercida pelo Docente (exceto patente)

Participação artística ou técnica em programa de rádio/televisão relacionado com a atividade 
acadêmica exercida pelo Docente

Prestação de serviços e assistência técnica, não remuneradas, de caráter permanente ou 
anual,  relacionadas com a atividade acadêmica exercida pelo Docente

GRUPO 3: ATIVIDADES DE PESQUISA (Máximo = 10 pontos)

Coordenação de Programa/Projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, em 
execução, apoiado por agência de fomento ou financiado por outros

Participação em programa/projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, em execução, 
apoiado por agência de fomento ou financiado por outros

Coordenação de programa/projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, devidamente 
aprovado na Unidade Acadêmica/Campus e registrado na PROPEP

Participação em projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, devidamente aprovado 
na Unidade Acadêmica/Campus e registrado na PROPEP



GRUPO 4: ATIVIDADES DE EXTENSÃO    (Máximo = 10 pontos)
4.1 Programas/projetos de extensão

4.1.1 pts/programa/projeto 8

4.1.2 pts/programa/projeto 3

4.1.3 pts/projeto 4

4.1.4 pts/projeto 1,5

4.1.5 Ministração de aulas em cursos de extensão e treinamentos na UFAL (carga horária total) pts/CH total do curso 0,02

4.2 Orientações

4.2.1

Concluída pts/orientação 0,25

Em andamento pts/orientação 0,13

4.3 Bancas

4.3.1 Seleção de estudantes em programas de extensão pts/seleção 0,5

4.4 Eventos

4.4.1 pts/evento 5

4.4.2 pts/evento 4

4.4.3 pts/evento 3

4.4.4 pts/evento 3

4.4.5 pts/evento 2

4.4.6 pts/evento 1

4.4.7 pts/evento 2

4.4.8 pts/evento 1

4.5 Outras atividades correlatas pts/semestre De 0 a 0,25

Coordenação de Programa/Projeto de extensão, em execução, apoiado por agência de 
fomento ou financiado por outros

Participação em Programa/Projeto de extensão, em execução, apoiado por agência de 
fomento ou financiado por outros

Coordenação de Projeto de extensão, devidamente aprovado na Unidade Acadêmica/Campus 
e registrado na Pró-Reitoria de Extensão

Participação em Projeto de extensão, devidamente aprovado na Unidade Acadêmica/Campus 
e registrado na Pró-Reitoria de Extensão

Orientação de estudantes de graduação em programas institucionalizados de extensão (por 
estudante)

Coordenação de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais, de âmbito  internacional, 
na área de atuação do Docente

Coordenação de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais, de âmbito nacional ou 
regional, na área de atuação do Docente

Coordenação de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais, de âmbito local, na área 
de atuação do Docente

Participação na organização de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais e mesas 
redondas, de âmbito internacional, na área de atuação do Docente

Participação na organização de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais e mesas 
redondas, de âmbito nacional ou regional, na área de atuação do Docente

Participação na organização de eventos científicos, profissionais, artísticos, culturais e mesas 
redondas, de âmbito local, na área de atuação do Docente

Coordenação individual de ciclo de palestras ou de estudos e de oficinas, promovido no âmbito 
da Universidade

Participação em coordenação coletiva de ciclo de palestras ou de estudos e de oficinas, 
promovidos no âmbito da Universidade



5.1 Titular da Reitoria e Vice-Reitoria pts/semestre 5

5.2 Titular de Pró-Reitoria, Titular da Direção do Hospital Universitário e Titular de Superintendência pts/semestre 4

5.3 pts/semestre 3

5.4 pts/semestre 2

5.5 pts/semestre 2

5.6 pts/semestre 1

5.7 pts/semestre 0,25

5.8 Coordenação de estágios supervisionados pts/semestre 0,25

5.9 pts/semestre 0,25

5.10 pts/semestre 0,25

5.11 pts/semestre 0,25

5.12 Supervisão e/ou Participação em Banca de concurso para seleção de Docente efetivo pts/banca 1,5

5.13 Supervisão e/ou Participação em Banca de concurso para seleção de Docente substituto/temporário pts/banca 0,5

5.14 pts/avaliação 0,25

5.15 pts/comissão 0,25

5.16 Outras atividades correlatas pts/semestre De 0 a 0,25

GRUPO 5: ATIVIDADES DE GESTÃO, REPRESENTAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                               
(Máximo = 10 pontos)

Titular de Direção de Unidade Acadêmica ou de Campus  Fora de Sede e de Coordenadoria de Pró-
Reitorias

Titular de Vice-Diretoria de Unidade Acadêmica, de Direção da Editora Universitária e outras funções 
“CD” exercidas por Docentes

Funções de Coordenação de Curso de Graduação e Pós-Graduação, de Presidência da CPPD, de 
Gerência e outras funções “FG” exercidas por Docentes

Funções de Coordenadores de Pesquisa, de Extensão, de Monitoria, de Vice-Coordenação de Cursos 
e de Programa de Pós-Graduação de Unidade Acadêmica/Campus e de Supervisão de Programas de 
Residências

Coordenação de convênios institucionais; de grupo de pesquisa e de Programa Especial de 
Treinamento (PET)

Coordenação de Setores de Estudos, de Laboratórios multidisciplinares, de Núcleos e Órgãos de Apoio 
e outras estruturas administrativas e acadêmicas de Unidades Acadêmicas/Campus

Representação em Órgãos Colegiados: CONSUNI, Conselho de Unidade/Campus, Colegiado de 
Curso, Núcleo Docente Estruturante, Comitês Assessores, Conselho Editorial, Conselho de Órgãos 
Suplementares, representação sindical e representação da UFAL junto a órgãos colegiados externos, 
desde que comprovada freqüência não inferior a 75% e cuja participação do Docente não seja 
decorrência obrigatória do cargo que ocupa

Participações em Comissões, Comitês e Conselhos Técnicos, Científicos, Culturais e Profissionais, 
como membro efetivo, vinculadas à área de atuação do Docente

Participação em comissão de avaliação de desenvolvimento na carreira Docente ou de estágio 
probatório

Participação em comissões especiais de interesse institucional, mediante Portaria Reitoral ou da 
Direção da Unidade Acadêmica/Campus ou outra direção administrativa da instituição

Obs.: Quando não explicitado, a pontuação é atribuída por semestre de avaliação
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