








 
 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

Elaborar um Planejamento, aplicável durante um período de 3 (três) anos, quanto à 
participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das 
atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva. (Máximo de 20 
páginas). 

Os critérios de avaliação do Plano de Trabalho estão descritos no quadro a seguir:  

 

CRITÉRIOS OBSERVADOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA 1,5 

OBJETIVOS 2,0 

COMO AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS 2,0 

RESULTADOS ESPERADOS DA ATIVIDADE 1,0 

COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAL 1,5 

INTEGRAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2,0 
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ANEXO II  
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO * 

 

I – ATIVIDADES DE ENSINO ** 

ATIVIDADES PONTOS 
PONTUAÇÃO  

DO CANDIDATO 

1. Docência no ensino fundamental e médio 0,0005 ponto/hora-aula   

2. Docência no ensino superior. 0,005 ponto/hora-aula 

  

3. Tutoria em educação à distância (EAD) 0,0025 ponto/   

4. Orientação de tese de doutorado defendida e aprovada 4 pontos/orientação 

  

5. Co-orientação de tese de doutorado defendida e aprovada 2 pontos/orientação   

6. Orientação de dissertação de mestrado defendida e aprovada 3 pontos/ orientação   

7. Co-orientação de dissertação de mestrado defendida e aprovada 1,5 ponto/orientação  

8. Orientação de monografia em cursos de especialização ou 
aperfeiçoamento 

0,25 ponto/ orientação 
 

9. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação 0,5 ponto/ orientação  

10. Orientação de bolsista de iniciação científica, em projeto aprovado por 
IES ou instituições de pesquisa e vinculado à bolsa 

1 ponto/ano 
  

11. Orientação de bolsista de iniciação científica, em projeto aprovado por 
IES ou instituições de pesquisa, não vinculado à bolsa 

0,5 ponto/ orientação 
 

12. Co-orientação de monografia, trabalho de conclusão de curso e de 
iniciação científica.  

0,1 ponto 
  

13. Supervisão de estágio em entidade conveniada com a IES, exceto para 
atividades docentes, nos últimos 5 anos.  

0,5 ponto/ano 
  

14.Preceptoria de estagio curricular  0,0025 ponto/hora  

15.Tutoria em programa Lato sensu 0,0005 ponto/hora  

16.Coordenação de programa institucionais que não são relacionados a 
atividades de extensão 

02 pontos/programa 
 

17.Subcoordenação de programa institucionais que não são relacionados a 
atividades de extensão 

01 pontos/programa 
 

18.Produção de material técnico-didático  0,5 por produção  

19.  Tutor orientador de grupo PET (Programa de Educação Tutorial) 
0,5 ponto/ano 

MÁXIMO DE 3 
PONTOS 

  

20. Curso ministrado em evento científico ou de extensão Máximo 2 
pontos.  

0,02 ponto/  

21. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico internacional. 

2 pontos/   

22. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico nacional. 

1 ponto/   
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23. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico regional. 

0,5 ponto/   

24. Palestra, conferência proferida ou membro de mesa redonda em evento 
científico local. 

0,25 ponto/   

TOTAL 
 

  

PERCENTUAL NORMALIZADO 
 

 

 

II – ATIVIDADES DE PESQUISA ** 

ATIVIDADE PONTOS  
PONTUAÇÃO  

DO CANDIDATO 
1. Artigos científicos publicados na íntegra, ou aceitos para publicação, em 
periódicos com JCR.  

 6,0 pontos/artigo   

2. Artigos científicos publicados na íntegra, ou aceitos para publicação, em 
periódicos sem JCR. 

2,0 pontos/artigo  

3. Trabalho científico premiado em âmbito internacional.  1,5 ponto/prêmio  
 

4. Trabalho científico premiado em âmbito nacional. 0,5 ponto/ prêmio   

5. Resumo publicado em anais de evento científico internacional.  0,5 ponto/resumo   

6. Resumo publicado em anais de evento científico nacional. 0,2 ponto/ resumo 
 

7. Resumo publicado em anais de evento científico regional. 0,1 ponto/resumo  

8. Artigo publicado na íntegra em anais de evento científico internacional. 1,5 ponto/ artigo 
 

9. Artigo publicado na íntegra em anais de evento científico nacional. 0,5 ponto/artigo   

10. Participação em evento científico internacional (congresso, simpósio e 
outros) 

0,5 ponto/evento   

11. Participação em evento científico nacional (congresso, simpósio e 
outros)  

0,25 ponto/evento 
 

12. Participação em evento científico regional e local (congresso, 
simpósio, jornadas)  

0,1 ponto/evento  

13. Membro avaliador de trabalhos científicos apresentados em eventos.  0,3 ponto/trabalho  

14. Coordenação de projeto científico aprovado por agência de fomento à 
pesquisa 

2 pontos/projeto/ano   

15. Coordenação de projeto científico sem recurso de agência de fomento 
à pesquisa 

1 ponto/ projeto/ano 
 

16.  Bolsista em produtividade em pesquisa 0,5 ponto/ano  

17. Membro colaborador de projeto científico aprovado ou não por 
agência de fomento à pesquisa 

0,5 ponto/ projeto/ano  

18. Editor-chefe de revista científica indexada no ISI 4 pontos/ano  

19. Editor-chefe de revista científica não indexada no ISI 1 ponto/ano  

20. Membro do corpo editorial de revista científica indexada no ISI 1 ponto/ano   

21. Membro do corpo editorial de revista científica não indexada no ISI 0,5 ponto/ano   

22. Diretor/Presidente de entidades científicas ou tecnológicas  1 ponto/ano   

23. Membro de diretoria de entidades científicas ou tecnológicas 0,1 ponto/ano   

24. Avaliador ad-hoc de publicações científicas indexadas 0,5 ponto/ 
 

25. Avaliador ad-hoc de publicações científicas não-indexadas e outros 0,1 ponto/  



26. Autoria de livro cadastrado no ISBN 4 pontos/livro   

27. Organizador de livro cadastrado no ISBN  2 pontos/livro   

28. Autoria de capítulo de livro cadastrado no ISBN 1 ponto/ 
 

29. Tradução de livro cadastrado no ISBN 2,5 pontos/  

30. Autoria de manual técnico ou caderno didático publicado por editora 0,2 ponto/  

31. Tradução de artigo ou ensaio cadastrado no ISBN ou ISSN 0,2 ponto/   

32. Tradução de capítulo de livro cadastrado no ISBN 1 ponto/ 
 

33. Revisão técnica de livros  0,5 ponto   

34. Patentes e licenças com certificados emitidos por autoridade 
competente  

4 pontos/registro   

35. Pedido de patente ou de licença, com número de protocolo emitido por 
autoridade competente. 

3 pontos/pedido   

36. Registro de software com certificado emitido por autoridade 
competente. 

3 pontos/pedido 
 

37. Pedido de registro de software com número de protocolo emitido por 
autoridade competente. 

2 pontos/pedido   

38. Autoria de software livre com número de ISBN. 1 ponto/software   

TOTAL     

PERCENTUAL NORMALIZADO     

   

 

III – ATIVIDADES DE EXTENSÃO ** 

ATIVIDADES PONTOS  
PONTUAÇÃO  

DO CANDIDATO 
1. Coordenação de programa de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com recursos de agência de 
fomento.  

2 pontos/ 
ano 

  

2. Coordenação de programa de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior sem recursos de agência de 
fomento. 

1 ponto/ 
ano 

  

3. Sub-coordenação de programa de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com ou sem recursos de 
agência de fomento. 

0,5 ponto/ 
ano 

  

4. Coordenação de projeto de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com recursos de agência de 
fomento. 

2 pontos/ 
projeto 

  

5. Coordenação de projeto de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior sem recursos de agência de 
fomento. 

1 ponto/ 
projeto 

  

6. Sub-coordenação de projeto de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com ou sem recursos de 
agência de fomento. 

0,5 ponto/ 
projeto 

  

7. Membro colaborador de programa de extensão aprovado por instituição 
0,25 ponto/ 

  



de pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com ou sem recursos de 
agência de fomento. 

ano 

8. Membro colaborador de projeto de extensão aprovado por instituição de 
pesquisa ou Instituição de Ensino Superior com ou sem recursos de 
agência de fomento. 

0,25 ponto/ 
projeto 

  

9. Coordenação de curso de extensão e evento de extensão.   
Máximo 2 pontos 

0,25 ponto/ 
curso 

 10. Assessoria, consultoria, perícia ou auditoria científica, técnica e/ou 
administrativa certificadas por autoridade competente  

0,5 ponto/ 
atividade 

 
TOTAL   

PERCENTUAL NORMALIZADO 
  

 

IV – ATIVIDADE GESTÃO ACADÊMICA ** 

ATIVIDADES PONTOS  PONTUAÇÃO  
DO CANDIDATO 

1. Coordenador de curso de pós-graduação Stricto sensu 4 pontos/ano   

2. Coordenador de curso de pós-graduação Latu-sensu 2 pontos/ano   

3. Coordenador de curso de graduação  4 pontos/ano   

4. Coordenador de extensão  2 pontos/ano   

5. Chefe de unidade acadêmica ou unidade equivalente  2 pontos/ano   

6. Participação em comissão temporária  
Máximo de 2 pontos 

0,1 
ponto/comissão/ano  

  

7. Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e comissões 
permanentes. 

0,5 ponto/ 
comissão/ano 

  

8. Membro de órgão representativo de classe  0,3 ponto/ano    

10. Coordenação de evento científico internacional  2,0 pontos/  

11. Coordenação de evento científico nacional  1,0 ponto/   

12. Coordenação de evento científico regional  0,5 ponto/   

13. Coordenação de evento científico local  0,25 ponto/   

14. Participação em comissão organizadora de evento científico 
internacional  

1 ponto/   

15. Participação em comissão organizadora de evento científico nacional 0,5 ponto/  

16. Participação em comissão organizadora de evento científico regional 0,25 ponto/  

17. Participação em comissão organizadora de evento científico local 0,1 ponto/   

TOTAL     

PERCENTUAL NORMALIZADO 
  

 

 



V – ATIVIDADE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ** 

ATIVIDADES PONTOS  PONTUAÇÃO  
DO CANDIDATO 

1. Participação em banca examinadora de concurso público para admissão 
de docente em IES pública 

2 pontos/ 
banca 

  

2. Participação em banca examinadora de processo seletivo para admissão 
de docente em IES pública ou privada 

1 ponto/ 
banca 

  

3. Participação em banca examinadora de defesa de tese de doutorado, 
exceto o orientador 

2 pontos/   

4. Participação em banca examinadora de defesa de dissertação de 
mestrado, exceto o orientador 

1 ponto/ 
banca 

  

5. Participação em banca examinadora de defesa de monografia, Latu 

sensu, exame de qualificação e trabalho de conclusão de curso de 
graduação, exceto o orientador. Máximo 2 pontos. 

0,1 ponto/banca   

6. Participação em banca examinadora de processo seletivo de tutor do 
PET. 

1 ponto/ 
banca 

 

TOTAL     

PERCENTUAL NORMALIZADO 
  

TOTAL GERAL 
  

 
* Serão considerados para pontuação apenas documentos/atividades dos últimos 05 (cinco) anos. 
** Os pesos para pontuação final do currículo serão distribuídos na seguinte proporção: 25% para 
Atividades de Ensino, 25% para Atividades de Pesquisa, 25% para Atividades de Extensão, 20% para 
Atividades de Gestão Acadêmica e 5% para Atividades de Experiência Profissional. 

 



ANEXO III 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DEFESA DE PLANO DE TRABALHO 
 
 

CRITÉRIOS OBSERVADOS PONTUAÇÃO  
Conhecimentos sobre o Programa de Educação Tutorial 2,0  
Conhecimentos sobre a atuação do Grupo PET  2,0  
Conhecimentos sobre o papel do Tutor no PET 2,0  
Capacidade de argumentação às questões propostas pela banca 
examinadora  

2,0 

Clareza, objetividade e postura 2,0 
 

 
                                               


