ESCOLA DE COMUNICAÇÃO
Departamento de Métodos e Áreas Conexas
Tabela de Pontuação para Avaliação de Estágio Probatório e Progressão Horizontal
(Aprovação no Departamento em 2/7/97 e Publicado no BUFRJ nº 36, de 04/09/97)

Cada fato gerador só poderá ser computado uma única vez,
isto é, em apenas um dos itens relacionados.
A pontuação máxima atribuída por grupo é de 100 pontos.

Professor Titular
1 – Qualificação Acadêmica (peso 5)
Para este grupo será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação.
a) Título de Doutor ou Livre Docente
b) Título de Mestre
c) Diploma de Especialização
d) Mestrado em realização
e) Doutorado em realização
f) Título de Pós-Graduação lato sensu
g) Pós- Doutorado

80
20
20
10
20
10
20

2 – Concursos e Distinções (peso 15)
Para este grupo, será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação apenas para os itens (c) e (j).
a) Aprovação em Concurso Público para magistério em IES
b) Bolsa em auxílio de agente financiadora
c) Prêmio em atividade de ensino, pesquisa ou extensão
d) Homenagem em colação de grau
e) Membro de comitês assessores
f) Membro de comissão de organização de evento científico
g) Membro de corpo editorial de periódico
h) Consultor de periódico
i) Consultor de agência financiadora
j) Outras distinções e homenagens

50
10
20
10
10
10
10
05
10
10

3 – Atividades Administrativas (peso 25)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Função comissionada e gratificada na UFRJ
b) Membro de Colegiado superior da UFRJ
c) Representante na Congregação
d) Participação em comissão com portaria de nomeação
e) Chefia substituta do departamento
f) Responsável por Laboratório
g) Membro de comissão coordenadora de curso
h) Vice-direção da ECO
i) Responsável por convênio
j) Co-responsável por convênio
k) Participação em atividades administrativas do Departamento
l) Outras Atividades

50
50
40
20
20
20
20
20
20
10
10
10

4- Atividades de Ensino (peso 25)

1

Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação. As
comissões de avaliação deverão atribuir os pontos nos itens deste grupo – no que toca ao número de atividades
necessárias em cada item para a plena pontuação – em função das características do setor de conhecimento em questão.
A pontuação do item (a) será atribuída para cada disciplina ministrada.
a) Responsável por disciplina
b) Colaborador em disciplina
c) Orientação de Projeto Experimental de Graduação
d) Orientação de Dissertação de Mestrado
e) Orientação de Tese de Doutorado
f) Participação em banca de seleção para ingresso em Graduação
g) Participação em banca de trabalho final de Graduação
h) Participação em banca de projeto de Dissertação ou Tese
i) Participação em banca de Dissertação de Mestrado
j) Participação em banca de Tese de Doutorado
k) Participação em banca de seleção para Mestrado ou Doutorado
I) Orientação de monitoria

50
20
20
30
30
10
20
10
20
20
10
10

5 – Atividades de Pesquisa e Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Artística (peso 25)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
b) Co-autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
c) Publicação em periódico
d) Publicação de trabalho completo em anais de Congresso
e) Publicação de resumo em anais de Congresso
f) Coordenação de projeto cadastrado na UFRJ
g) Participação em projeto cadastrado na UFRJ
h) Orientação de iniciação científica
i) Orientação de aperfeiçoamento
j) Participação em congresso com apresentação de trabalho

75
75
75
50
50
25
10
20
25
15

6 – Atividades de Extensão (peso 5)
No item (a) deverão ser considerados sobretudo os cursos de extensão universitária, e no item (b) as palestras
ou conferências proferidas (em reuniões científicas não-formais).
a) Participação das atividades de Extensão da UFRJ
b) Participação em eventos científicos e/ou culturais
c) Participação em campanhas de divulgação ou esclarecimento público
d) Atendimento a consultas externas

50
50
15
10

Professor Adjunto
1 – Qualificação Acadêmica (peso 5)
Para este grupo será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação.
a) Título de Doutor ou Livre Docente
b) Título de Mestre
c) Diploma de Especialização
d) Mestrado em realização
e) Doutorado em realização
f) Título de Pós-Graduação lato sensu
g) Pós- Doutorado

70
20
20
10
20
10
30

2 – Concursos e Distinções (peso 10)
Para este grupo, será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação apenas para os itens (c) e (j).

2

a) Aprovação em Concurso Público para magistério em IES
b) Bolsa em auxílio de agente financiadora
c) Prêmio em atividade de ensino, pesquisa ou extensão
d) Homenagem em colação de grau
e) Membro de comitês assessores
f) Membro de comissão de organização de evento científico
g) Membro de corpo editorial de periódico
h) Consultor de periódico
i) Consultor de agência financiadora
j) Outras distinções e homenagens

50
10
20
10
10
10
10
05
10
10

3 – Atividades Administrativas (peso 25)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Função comissionada e gratificada na UFRJ
b) Membro de Colegiado superior da UFRJ
c) Representante na Congregação
d) Participação em comissão com portaria de nomeação
e) Chefia substituta do departamento
f) Responsável por Laboratório
g) Membro de comissão coordenadora de curso
h) Vice-direção da ECO
i) Responsável por convênio
j) Co-responsável por convênio
k) Participação em atividades administrativas do Departamento
l) Outras Atividades

50
50
40
20
20
20
20
20
20
10
10
10

4- Atividades de Ensino (peso 25)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação. As
comissões de avaliação deverão atribuir os pontos nos itens deste grupo – no que toca ao número de atividades
necessárias em cada item para a plena pontuação – em função das características do setor de conhecimento em questão.
A pontuação do item (a) será atribuída para cada disciplina ministrada.
a) Responsável por disciplina
b) Colaborador em disciplina
c) Orientação de Projeto Experimental de Graduação
d) Orientação de Dissertação de Mestrado
e) Orientação de Tese de Doutorado
f) Participação em banca de seleção para ingresso em Graduação
g) Participação em banca de trabalho final de Graduação
h) Participação em banca de projeto de Dissertação ou Tese
i) Participação em banca de Dissertação de Mestrado
j) Participação em banca de Tese de Doutorado
k) Participação em banca de seleção para Mestrado ou Doutorado
I) Orientação de monitoria

50
20
20
30
30
10
20
10
20
20
10
10

5 – Atividades de Pesquisa e Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Artística (peso 25)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
b) Co-autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
c) Publicação em periódico
d) Publicação de trabalho completo em anais de Congresso
e) Publicação de resumo em anais de Congresso
f) Coordenação de projeto cadastrado na UFRJ
g) Participação em projeto cadastrado na UFRJ
h) Orientação de iniciação científica
i) Orientação de aperfeiçoamento
j) Participação em congresso com apresentação de trabalho

75
75
75
50
50
25
10
20
25
15

3

6 – Atividades de Extensão (peso 10)
No item (a) deverão ser considerados sobretudo os cursos de extensão universitária, e no item (b) as palestras
ou conferências proferidas (em reuniões científicas não-formais).
a) Participação das atividades de Extensão da UFRJ
b) Participação em eventos científicos e/ou culturais
c) Participação em campanhas de divulgação ou esclarecimento público
d) Atendimento a consultas externas

50
50
15
10

Professor Assistente
1 – Qualificação Acadêmica (peso 10)
Para este grupo será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação.
a) Título de Mestre
c) Diploma de Especialização
d) Mestrado em realização
e) Doutorado em realização
f) Título de Pós-Graduação lato sensu

60
20
20
40
10

2 – Concursos e Distinções (peso 5)
Para este grupo, será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação apenas para os itens (c) e (j).
a) Aprovação em Concurso Público para magistério em IES
b) Bolsa em auxílio de agente financiadora
c) Prêmio em atividade de ensino, pesquisa ou extensão
d) Homenagem em colação de grau
e) Membro de comitês assessores
f) Membro de comissão de organização de evento científico
g) Membro de corpo editorial de periódico
h) Consultor de periódico
i) Consultor de agência financiadora
j) Outras distinções e homenagens

50
10
20
10
10
10
10
05
10
10

3 – Atividades Administrativas (peso 20)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Função comissionada e gratificada na UFRJ
b) Membro de Colegiado superior da UFRJ
c) Representante na Congregação
d) Participação em comissão com portaria de nomeação
e) Chefia substituta do departamento
f) Responsável por Laboratório
g) Membro de comissão coordenadora de curso
h) Vice-direção da ECO
i) Responsável por convênio
j) Co-responsável por convênio
k) Participação em atividades administrativas do Departamento
l) Outras Atividades

50
50
40
20
20
20
20
20
20
10
10
10

4- Atividades de Ensino (peso 40)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação. As
comissões de avaliação deverão atribuir os pontos nos itens deste grupo – no que toca ao número de atividades
necessárias em cada item para a plena pontuação – em função das características do setor de conhecimento em questão.
A pontuação do item (a) será atribuída para cada disciplina ministrada.

4

a) Responsável por disciplina
b) Colaborador em disciplina
c) Orientação de Projeto Experimental de Graduação
d) Orientação de Dissertação de Mestrado
e) Participação em banca de seleção para ingresso em Graduação
f) Participação em banca de trabalho final de Graduação
g) Participação em banca de projeto de Dissertação ou Tese
h) Participação em banca de Dissertação de Mestrado
i) Participação em banca de seleção para Mestrado ou Doutorado
j) Orientação de monitoria

50
20
20
30
10
20
10
20
10
10

5 – Atividades de Pesquisa e Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Artística (peso 15)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
b) Co-autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
c) Publicação em periódico
d) Publicação de trabalho completo em anais de Congresso
e) Publicação de resumo em anais de Congresso
f) Coordenação de projeto cadastrado na UFRJ
g) Participação em projeto cadastrado na UFRJ
h) Orientação de iniciação científica
i) Orientação de aperfeiçoamento
j) Participação em congresso com apresentação de trabalho

75
75
75
50
50
25
10
20
25
15

6 – Atividades de Extensão (peso 10)
No item (a) deverão ser considerados sobretudo os cursos de extensão universitária, e no item (b) as palestras
ou conferências proferidas (em reuniões científicas não-formais).
a) Participação das atividades de Extensão da UFRJ
b) Participação em eventos científicos e/ou culturais
c) Participação em campanhas de divulgação ou esclarecimento público
d) Atendimento a consultas externas

50
50
15
10

Professor Auxiliar
1 – Qualificação Acadêmica (peso 10)
Para este grupo será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação.
a) Diploma de Graduação
b) Diploma de Especialização
c) Mestrado em realização
d) Doutorado em realização
e) Título de Pós-Graduação lato sensu

50
20
10
20
10

2 – Concursos e Distinções (peso 5)
Para este grupo, será levada em conta atividade anterior ao período em avaliação apenas para os itens (c) e (j).
a) Aprovação em Concurso Público para magistério em IES
b) Bolsa em auxílio de agente financiadora
c) Prêmio em atividade de ensino, pesquisa ou extensão
d) Homenagem em colação de grau
e) Membro de comitês assessores
f) Membro de comissão de organização de evento científico
g) Membro de corpo editorial de periódico

50
10
20
10
10
10
10

5

h) Consultor de periódico
i) Consultor de agência financiadora
j) Outras distinções e homenagens

05
10
10

3 – Atividades Administrativas (peso 15)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Função comissionada e gratificada na UFRJ
b) Membro de Colegiado superior da UFRJ
c) Representante na Congregação
d) Participação em comissão com portaria de nomeação
e) Chefia substituta do departamento
f) Responsável por Laboratório
g) Membro de comissão coordenadora de curso
h) Vice-direção da ECO
i) Responsável por convênio
j) Co-responsável por convênio
k) Participação em atividades administrativas do Departamento
l) Outras Atividades

50
50
40
20
20
20
20
20
20
10
10
10

4- Atividades de Ensino (peso 50)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação. As
comissões de avaliação deverão atribuir os pontos nos itens deste grupo – no que toca ao número de atividades
necessárias em cada item para a plena pontuação – em função das características do setor de conhecimento em questão.
A pontuação do item (a) será atribuída para cada disciplina ministrada.

a) Responsável por disciplina
b) Colaborador em disciplina
c) Orientação de Projeto Experimental de Graduação
d) Participação em banca de seleção para ingresso em Graduação
e) Participação em banca de trabalho final de Graduação
f) Participação em banca de Tese de Doutorado
g) Participação em banca de seleção para Mestrado ou Doutorado
h) Orientação de monitoria

50
20
20
10
20
20
10
10

5 – Atividades de Pesquisa e Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Artística (peso 10)
Para este grupo somente serão levadas em conta atividades desenvolvidas no período em avaliação.
a) Autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
b) Co-autoria de obra didática, técnica, científica ou artística
c) Publicação em periódico
d) Publicação de trabalho completo em anais de Congresso
e) Publicação de resumo em anais de Congresso
f) Coordenação de projeto cadastrado na UFRJ
g) Participação em projeto cadastrado na UFRJ
h) Orientação de iniciação científica
i) Orientação de aperfeiçoamento
j) Participação em congresso com apresentação de trabalho

75
75
75
50
50
25
10
20
25
15

6 – Atividades de Extensão (peso 10)
No item (a) deverão ser considerados sobretudo os cursos de extensão universitária, e no item (b) as palestras
ou conferências proferidas (em reuniões científicas não-formais).
a) Participação das atividades de Extensão da UFRJ
b) Participação em eventos científicos e/ou culturais
c) Participação em campanhas de divulgação ou esclarecimento público
d) Atendimento a consultas externas

50
50
15
10

6

