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 contido no quadro de itens
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 de eventos e
divulgação científica ou de orientação.
Pontuação mínima a ser atingida pelo docente: aprovada em 06/05/2015.
Atribuição de carga
horária solicitada
10 horas
15 horas
20 horas

Pontuação mínima na
produção científica
20 pontos
30 pontos
40 pontos

Itens de produção científica das atividades de pesquisa no DMAT/UFES, aprovadas
em 19/11/2014 e revisadas em 06/05/2015.
1- Item de produção científica - Produção bibliográfica
Publicação de livro didático ou técnico.

40

Capítulo de livro

15

Prefácio de livro

5

Tradução de livro didático ou técnico

15

Editoria geral de periódicos internacionais

20

Editoria geral de periódicos nacionais

10

Editoria de livro didático ou técnico.

10

Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico Qualis A1, A2, B1 ou B2

40

Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico Qualis B3, B4, B5 ou C

20

Resenha em periódico

6

Relatório Técnico tipo pre-print público

8

Trabalhos completos publicados em eventos internacionais

10

Trabalhos completos publicados em eventos nacionais

5

Trabalhos completos publicados em eventos regionais

3

Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais

5

Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais

3

Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais

2

2- Item de produção científica- Eventos e divulgação científica
Participação em evento internacional com apresentação de trabalho acadêmico

20

Participação em evento nacional com apresentação de trabalho acadêmico

10

Participação em evento regional com apresentação de trabalho acadêmico

5

Participação em evento internacional

5

Participação em evento nacional

3

Participação em evento regional

2

Mini-curso ou seminário ministrado para pós-graduação (min 4h)

10

Palestras de divulgação local

2

Palestras de divulgação em instituição externa

5

Coordenação geral de eventos científicos internacionais

20

Coordenação geral de eventos científicos nacionais

20

Coordenação geral de eventos científicos regionais

10

Membro de comissão organizadora de eventos científicos internacionais

8

Membro de comissão organizadora de eventos científicos nacionais

8

Membro de comissão organizadora de eventos científicos regionais

5

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

20
10
15
08
0.3/mês
0.2/mês
1/mês *
0.5/mês *
0.75/mês **
0.25/mês **

* Até 12 meses
** Até 8 meses
4- Item de produção científica- Bancas e participações
Participação em banca examinadora de Tese de Doutorado

4

Participação em banca examinadora de Dissertação de Mestrado

3

Participação em banca examinadora de Especialização

1

Participação em banca examinadora de Monografia

1

Participação como Membro do corpo docente do PPGMAT

0.25/mês

Participação como Membro do corpo docente do PROFMAT

0.25/mês

