Normas para atividades de pesquisa no DMAT e atribuição de carga horária
didática para atividades de pesquisa.

Decisão da Câmara Departamental
realizada em 30/01/2013.

do DMAT em sua 1 a. Reunião Ordinária

1. O colegiado do DMAT estimulará as iniciativas individuais para o desenvolvimento
da atividade de pesquisa no departamento, respeitando a apresentação de projetos de
todas as modalidades, enquadradas pelas normas do DMAT e a legislação da UFES.
2. A atribuição de carga horária para a atividade de pesquisa será condicionada a
produção científica do docente, segundo a tabela de pontuação estabelecida em
nossas normas internas, em acordo com a legislação vigente.
3. A produção científica do docente, listada e comprovada por este, para obtenção de
sua atribuição de carga horária de pesquisa, seguindo a tabela de pontuação de
nossas normas, fará parte dos relatórios do DMAT, junto a universidade, as agências
reguladores de PG e as de fomento a pesquisa.
4. O DMAT apoiará projetos iniciais para atividades de pesquisa, apresentados por
docentes que ainda não possuem produção científica, com atribuição de 10h de carga
horária, pelo período máximo de 2 anos. (Resolução CEPE 21/2013- artigos 19 a 21).
Preâmbulo das normas: APROVADAS NA REUNIÃO DE 28/05/2014.
1º A solicitação, o julgamento e a atribuição de carga horária didática para fins do
exercício das atividades de pesquisa pelos docentes do Departamento de Matemática
serão regidos pelo presente conjunto de normas.
2º As presentes normas visam regulamentar o processo de atribuição de carga horária
didática para atividade de pesquisa no âmbito do Departamento de Matemática, em
conformidade com a Resolução CEPE 21/2013, que regula as atividades de pesquisa
nesta universidade e no Título III, artigos 19 a 25, estabelece normas e competências
do departamentos acadêmicos para destinar carga horária docente as atividades de
pesquisa.
Requisitos para apresentação da solicitação: APROVADOS NA REUNIÃO DE
28/05/2014.
Para efetuar a solicitação de atribuição de carga horária didática o docente deverá
protocolar seu pedido na secretaria do DMAT juntando o formulário do seu projeto de
pesquisa devidamente registrado junto a PRPPG.

Procedimentos e competências para análise da solicitação: APROVADOS NA
REUNIÃO DE 28/05/2014.
1. A secretaria do DMAT encaminhará a solicitação do docente à comissão de
pesquisa do DMAT que emitirá parecer sobre a solicitação.
2. O parecer da comissão de pesquisa será encaminhado a Câmara Departamental
para apreciação, respeitando-se o calendário da atribuição didática semestral.
Regras para
docentes
sem produção científica nos últimos 24 meses.
APROVADAS NA REUNIÃO DE 28/05/2014.
1. Os docentes, em início de carreira ou recém-doutores, que não tenham produção
científica comprovada por seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq nos últimos 2
(dois) anos, poderão ter sua carga horária didática reduzida pelo mínimo de 10 horas,
respeitadas as regras estabelecidas acima para solicitação e, desde que observado o
Art. 21 da Resolução CEPE 21/2013.
2. O DMAT apoiará projetos iniciais para atividades de pesquisa, apresentados por
docentes que não estão em início de carreira ou não são recém-doutores e que não
possuem produção científica comprovada pelo Lattes nos últimos 24 meses, com a
atribuição de 10h de carga horária, pelo período máximo de 2 anos, respeitadas as
regras estabelecidas acima para solicitação e, desde que observado o Art. 21 da
Resolução CEPE 21/2013.
Critério para lista de docentes aptos a receber carga horária para atividade de
pesquisa: aprovadas em 19/11/2014
Apresentar um dos itens de produção científica relacionados pelas normas de
atribuição de carga horária para atividades de pesquisa e comprovados pelo Lattes.
Clausulas de restrição, aprovadas em 19/11/2014 .
1a Aprovada : Após usufruir por 4 anos da atribuição de carga horária de 15 ou 20hs
para atividade de pesquisa, consecutivos ou não, e afim de obter qualquer nova
atribuição de carga horária de 15 ou 20hs para atividade de pesquisa, o docente
deverá comprovar publicação ou aceitação de publicação de artigo da lista Capes,
Qualis A ou B.
2a Aprovada: Após usufruir por 6 anos da atribuição de carga horária para atividade de
pesquisa, consecutivos ou não, e afim de obter qualquer nova atribuição de qualquer
carga horária, o docente deverá comprovar publicação ou aceitação de publicação de
artigo científico da lista Capes, Qualis A ou B, descontado o período inicial de 2 anos
com até 10hs, caso exista.

Itens de produção científica das atividades de pesquisa
aprovadas em 19/11/2014 .

no DMAT/UFES,

O quadro abaixo contem a lista de atividades de pesquisa que consideramos refletir a
produção científica do docente, segundo a resolução 21/2013 e as características do
pesquisador da área de matemática. Essas atividades foram separadas em grupos
diferenciadores das atividades de pesquisa.
1- Item de produção científica- Produção bibliográfica
Publicação de livro didático ou técnico.
Capítulo de livro
Prefácio de livro
Tradução de livro didático ou técnico
Editoria geral de periódicos internacionais
Editoria geral de periódicos nacionais
Editoria de livro didático ou técnico.
Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico indexado nacional ou internacional padrão
CAPES com classificação A ou B
Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico indexado nacional ou internacional
Resenha em periódico
Relatório Técnico tipo pre-print público
Trabalhos completos publicados em eventos internacionais
Trabalhos completos publicados em eventos nacionais
Trabalhos completos publicados em eventos regionais
Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais
Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais
Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais

2- Item de produção científica- Eventos e divulgação científica
Participação em evento internacional com apresentação de trabalho acadêmico
Participação em evento nacional com apresentação de trabalho acadêmico
Participação em evento regional com apresentação de trabalho acadêmico
Participação em evento internacional
Participação em evento nacional
Participação em evento regional
Mini-curso ou seminário ministrado para pós-graduação

Palestras de divulgação local
Palestras de divulgação em instituição externa
Coordenação geral de eventos científicos internacionais
Coordenação geral de eventos científicos nacionais
Coordenação geral de eventos científicos regionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos internacionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos nacionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos regionais

3- Item de produção científica- Orientação
Tese de doutorado de discente orientado, defendida e aprovada.
Tese de doutorado de discente co-orientado, defendida e aprovada.
Dissertação de mestrado de discente orientado, defendida e aprovada.
Dissertação de mestrado de discente co-orientado, defendida e aprovada.
Orientação de iniciação científica
Orientação PET
Orientação de tese de doutorado em andamento
Co-orientação de tese de doutorado em andamento
Orientação de dissertação de mestrado em andamento
Co-orientação de dissertação de mestrado em andamento

4- Item de produção científica- Bancas e participações
Participação em banca examinadora de Tese de Doutorado
Participação em banca examinadora de Dissertação de Mestrado
Participação em banca examinadora de Especialização
Participação em banca examinadora de Monografia
Participação como Membro do corpo docente do PPGMAT
Participação como Membro do corpo docente do PROFMAT

Regras para obtenção de carga horária didática para atividade de pesquisa:
aprovadas em 19/11/2014.
Regras para obtenção de 20 ou 15 horas:
• alcançar o número mínimo de pontos requeridos nessas normas.
• apresentar pelo menos um item de produção científica entre os incluídos no
quadro Produção Bibliográfica.

Regras para obtenção de 10 horas:
• alcançar o número mínimo de pontos requeridos nessas normas.
• Apresentar produção científica nos itens de produção bibliográfica ou
eventos ou de orientação.

de

Pontuação da nossa Tabela: aprovadas em 19/11/2014.
Aplicar a pontuação da Tabela de progressão da UFES a nossa tabela. Designar que a
comissão de pesquisa do DMAT apresente até Abril/2015 revisão dessa pontuação em
acordo com as normas para atividades de pesquisa do DMAT.
Decisão da Câmara Departamental aprovadas em 19/11/2014 :
Remeter a comissão de pesquisa para análise e apresentação de parecer até
Abril/2015, a seguinte proposta:
Tabela do total mínimo de pontos a ser atingido pelo docente, como critério para
obtenção da redução da carga horária.
Seja X pontos = número de pontos equivalente ao item
Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico indexado nacional ou
internacional padrão CAPES com classificação A ou B
A atribuição de CHD para atividades de pesquisa dependerá da quantidade de pontos
obtida pelo docente, devidamente homologados pela Câmara Departamental, segundo
a seguinte tabela:
Atribuição de carga
horária solicitada
10 horas
15 horas
20 horas

Pontuação mínima na
produção científica
0,5 X pontos
0,8 X pontos
X ponto

