
 

ANEXO I 
TABELAS DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADE 

(As pontuações contabilizadas com base nos meses do ano devem considerar o período de 
férias docente) 

 

GRUPO 1 – ENSINO NO ÂMBITO DA UERN 

ID ITEM PONTOS 

1.1 
Atividade didático-pedagógica concluída em 

cursos de especialização lato sensu 
20 pontos/atividade/ 

 

1.2 
Atividade didático-pedagógica concluída em 

cursos de graduação  

15 pontos a cada 30 horas-

aula 

 

1.3 
Atividade didático-pedagógica concluída na pós-

graduação stricto sensu 

15 pontos a cada 30 horas-

aula 

 

1.4 
Atividades Curriculares de Extensão (UCE) 

concluídas 
10 pontos/atividade 

 

1.5 Coordenação da Residência Pedagógica 2 pontos/mês  

1.6 Coordenação de comissão setorial de avaliação 2 pontos/mês  

1.7 Coordenação de estágio do curso/unidade 10 pontos/semestre  

1.8 
Coordenação de gestão pedagógica e 

coordenação de área do Pibid 
2 pontos/mês 

 

1.9 
Coordenação de laboratório de ensino/prática 

profissional 
2 pontos/mês 

 

1.10 
Coordenação de Núcleo Docente Estruturante – 

NDE 
2 pontos/mês 

 

1.11 
Coordenação de projeto de ensino 

institucionalizado 
2 pontos/mês 

 

1.12 Coordenação geral do internato 2 pontos/mês  

1.13 Coordenação institucional do Pibid 2 pontos/mês  

1.14 Membro de comissão setorial de avaliação 1 ponto/mês  

1.15 Membro de Núcleo Docente Estruturante – NDE  1 ponto/mês  

1.16 Membro de projeto de ensino institucionalizado 1 ponto/mês  

1.17 Orientação acadêmica de curso de graduação 2 pontos/mês  
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GRUPO 1 – ENSINO NO ÂMBITO DA UERN 

ID ITEM PONTOS 

1.18 
Orientação concluída de trabalho de conclusão 

de curso de graduação 
10 pontos/discente 

 

1.19 
Supervisão de estágio de caráter não obrigatório 

(bacharelado e licenciatura) 
5 pontos/semestre 

 

1.20 
Supervisão de estágio de caráter obrigatório 

(bacharelado) 
5 pontos/semestre 

 

1.21 
Supervisão de estágio docente na pós-graduação 

stricto sensu 
3 pontos/semestre 

 

1.22 
Supervisão de estágio/prática de ensino de 

caráter obrigatório (licenciatura) 
5 pontos/semestre 

 

1.23 
Tutoria de Programa Institucional de Monitoria 

(PIM) 
5 pontos/semestre 

 

 

GRUPO 2 – PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID ITEM PONTOS 

2.1 Coordenação de núcleo de extensão 2 pontos/mês  

2.2 Coordenação de programa de extensão 2 pontos/mês  

2.3 
Coordenação de projeto de pesquisa ou de 

extensão institucionalizado 
2 pontos/mês 

 

2.4 Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa 2 pontos/mês  

2.5 Coorientação de Pós-Graduação stricto sensu 1 ponto/mês/discente  

2.6 
Cumprimento de créditos em cursos de pós-

graduação 
20 pontos/disciplina 

 

2.7 Gerência executiva de incubadoras 2 pontos/mês  

2.8 
Líder de grupo de pesquisa certificado pela 

instituição 
1 ponto/mês 

 

2.9 

Membro de grupo de pesquisa certificado pela 

instituição com projeto de pesquisa em 

desenvolvimento. 

0,5 ponto/mês 
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GRUPO 2 – PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID ITEM PONTOS 

2.10 Membro de núcleo de extensão 1 ponto/mês  

2.11 Membro de projeto de pesquisa ou de extensão 1 ponto/mês  

2.12 Membro do Comitê de Ética em Pesquisa 1 ponto/mês  

2.13 Membro participante de incubadoras 1 ponto/mês  

2.14 
Ministrante de curso/minicurso/oficina/mesa-

redonda 
1 ponto/hora 

 

2.15 Orientação de Iniciação Científica 1 ponto/mês/discente  

2.16 
Orientação de pós-graduação lato sensu (não 

autofinanciada) 
1 ponto/mês/discente 

 

2.17 Orientação de pós-graduação stricto sensu 2 pontos/mês/discente  

2.18 
Participação em bancas de conclusão ou 

qualificação de pós-graduação stricto sensu 
10 pontos/discente 

 

2.19 Participação em bancas de graduação 5 pontos/banca  

2.20 
Participação em bancas de pós-graduação lato 

sensu 
8 pontos/banca 

 

2.21 

Participação em comissão, fórum ou comitê 

assessor vinculado às ações da Proex e/ou 

Propeg 

1,5 pontos/mês 

 

2.22 

Participação em eventos acadêmicos, científicos, 

educacionais, artísticos e tecnológicos como 

membro avaliador 

5 pontos/evento (limitado a 

40 pontos) 

 

2.23 

Participação em eventos acadêmicos, científicos, 

educacionais, artísticos e tecnológicos como 

parecerista 

5 pontos/parecer (limitado a 

40 pontos) 

 

2.24 

Participação na condição de discente regular de 

pós-graduação stricto sensu ou pós-

doutoramento. 

10 pontos/mês 

 

2.25 Supervisão de estágio de pós-doutorado 2 pontos/mês/discente  
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GRUPO 3 – PRODUTOS DA PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID ITEM PONTOS 

3.1 
Apresentação de trabalho em evento científico 

internacional 
06 pontos/apresentação 

 

3.2 
Apresentação de trabalho em evento científico 

local 
02 pontos/apresentação 

 

3.3 
Apresentação de trabalho em evento científico 

nacional 
04 pontos/apresentação 

 

3.4 
Apresentação de trabalho em evento científico 

regional 
03 pontos/apresentação 

 

3.5 
Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como Qualis A 
50 pontos/artigo 

 

3.6 
Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como Qualis B 
35 pontos/artigo 

 

3.7 
Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como Qualis C 
15 pontos/artigo 

 

3.8 
Atuação em espetáculo teatral ou de dança, em 

filme, vídeo ou audiovisual artístico 
10 pontos/atuação 

 

3.9 Autoria de partitura musical 10 pontos/partitura  

3.10 

Capítulo de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial 

25 pontos/por obra 

 

3.11 Carta Patente 100 pontos/carta  

3.12 Composição e arranjo musical 15 pontos/comp./arranjo  

3.13 
Direção de espetáculo teatral ou de dança, de 

filme, vídeo ou audiovisual artístico 
15 pontos/direção 

 

3.14 
Editor-chefe de periódico em editora com 

ISBN/ISSN e Conselho Editorial de livro/periódico 
30 pontos/obra 

 

3.15 
Ministrar palestra ou conferência em evento 

internacional 
20 pontos/palestra 

 

3.16 
Ministrar palestra ou conferência em evento 

nacional ou regional 
15 pontos/palestra 
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GRUPO 3 – PRODUTOS DA PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID ITEM PONTOS 

3.17 

Organização de livro científico 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial 

30 pontos/por livro 

 

3.18 

Prefácio ou resenha de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial 

10 pontos/prefácio 

 

3.19 

Produção de obras artísticas classificadas como 

Qualis A compreendendo as áreas da 

coreografia, da literatura, da música, do teatro, 

do cinema, da(o) TV/vídeo, do desenho, da 

escultura, da fotografia, da gravura, da pintura e 

da instalação. 

50 pontos/produção 

 

3.20 

Produção de obras artísticas classificadas como 

Qualis B compreendendo as áreas da 

coreografia, da literatura, da música, do teatro, 

do cinema, da(o) TV/vídeo, do desenho, da 

escultura, da fotografia, da gravura, da pintura e 

da instalação. 

30 pontos/produção 

 

3.21 

Produção de obras artísticas classificadas como 

Qualis C ou sem qualificação pelo Qualis 

compreendendo as áreas da coreografia, da 

literatura, da música, do teatro, do cinema, da(o) 

TV/vídeo, do desenho, da escultura, da 

fotografia, da gravura, da pintura e da instalação. 

20 pontos/produção 

 

3.22 
Produção de peça teatral, obra cinematográfica, 

radiofônica ou roteiro coreográfico 
15 pontos/produção 

 

3.23 
Publicação de cartas geográficas, mapa ou 

similar, em livros ou revistas indexadas 
15 pontos/publicação 

 

3.24 

Publicação de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial 

50 pontos/livro 

 

3.25 Registro de software 08 pontos/registro  

3.26 
Resumo expandido publicado em anais de 

evento internacional. 
08 pontos/resumo 
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GRUPO 3 – PRODUTOS DA PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID ITEM PONTOS 

3.27 
Resumo expandido publicado em anais de 

evento nacional. 
06 pontos/resumo 

 

3.28 
Resumo expandido publicado em anais de 

evento regional/local. 
04 pontos/resumo 

 

3.29 
Resumo publicado em anais de evento 

internacional 
04 pontos/resumo 

 

3.30 Resumo publicado em anais de evento nacional 03 pontos/resumo  

3.31 
Resumo publicado em anais de evento 

regional/local 
01 ponto/resumo 

 

3.32 
Trabalho Completo publicado em anais de 

evento internacional 
12 pontos/trabalho 

 

3.33 
Trabalho Completo publicado em anais de 

evento nacional 
08 pontos/trabalho 

 

3.34 
Trabalho Completo publicado em anais de 

evento regional/local 
06 pontos/trabalho 

 

3.35 

Tradução de capítulo de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial. 

10 pontos/trabalho 

 

3.36 

Tradução de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em 

editora com ISBN e Conselho Editorial. 

20 pontos/trabalho 

 

3.37 

Tradução publicada de artigo 

didático/paradidático, cultural, artístico ou 

técnico em editora com ISBN e Conselho 

Editorial 

10 pontos/trabalho 

 

 

GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID ITEM PONTOS 

4.1 Afastamento integral de mandato classista 13,5 pontos/mês  

4.2 Assessoria do Gabinete do(a) Reitor(a) 7 pontos/mês  
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GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID ITEM PONTOS 

4.3 Assessoria técnica das pró-reitorias 7 pontos/mês  

4.4 Bolsista de produtividade  3,5 pontos/mês  

4.5 Chefia de Departamento 7 pontos/mês  

4.6 Chefia de Gabinete 13,5 pontos/mês  

4.7 Chefia de instâncias administrativas da Uern 3,5 pontos/mês  

4.8 
Colaboração na organização de eventos 

internacional 
20 pontos/evento 

 

4.9 
Colaboração na organização de eventos local e 

regional 
10 pontos/evento 

 

4.10 Colaboração na organização de eventos nacional 15 pontos/evento  

4.11 Comissão Permanente de Ensino (CPE) 2 pontos/mês  

4.12 
Coordenação de Curso (Graduação ou Pós-

Graduação stricto sensu) 
4 pontos/mês 

 

4.13 
Coordenação de Curso Pós-Graduação lato sensu 

(não autofinanciado) 
2 pontos/mês 

 

4.14 Coordenação de Polo EaD 2 pontos/semestre  

4.15 
Coordenação na organização de eventos 

internacionais 
40 pontos/evento 

 

4.16 
Coordenação na organização de eventos locais e 

regionais 
20 pontos/eventos 

 

4.17 Coordenação na organização de eventos nacionais 30 pontos/evento  

4.18 
Coordenação/tutoria do Programa de Educação 

Tutorial (PET) 
2 pontos/mês 

 

4.19 Direção de Unidade Universitária 10 pontos/mês  

4.20 Direção instâncias administrativas da Uern 7 pontos/mês  

4.21 Docente cedido(a) a outro órgão 13,5 pontos/mês  

4.22 
Licença para exercício de mandato eletivo 

municipal, estadual, distrital ou federal 
13,5 pontos/mês 
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GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID ITEM PONTOS 

4.23 Membro de câmara dos Conselhos Superiores 5 pontos/semestre  

4.24 Membro de comissão departamental/unidade 5 pontos/semestre  

4.25 Membro de Conselho de Classe 2 pontos/mês  

4.26 
Membro de Diretoria Sindical parcialmente 

afastado (10h) 
6 pontos/mês 

 

4.27 
Membro de Diretoria Sindical parcialmente 

afastado (20h) 
8 pontos/mês 

 

4.28 
Membro de Diretoria Sindical parcialmente 

afastado (30h) 
10 pontos/mês 

 

4.29 
Obra cultural ou artística premiada 

Internacionalmente 
20 pontos/obra 

 

4.30 Obra cultural ou artística premiada nacionalmente 15 pontos/obra  

4.31 
Obra cultural ou artística premiada regionalmente 

ou localmente 
10 pontos/obra 

 

4.32 Participação da Junta Multiprofissional 1 ponto/mês  

4.33 

Participação do/a docente em minicursos, eventos 

científicos, culturais e desportivos, cursos de 

atualização, comprovados por certificados e 

aprovados em instâncias competentes na Uern. 

5 pontos/participação 

 

4.34 Participação em banca de concurso público 20 pontos/banca  

4.35 
Participação em banca de Processo Seletivo para 

admissão de servidores em IES 

20 pontos/banca 

pontos/banca 

 

4.36 
Participação em comissão de criação de novos 

cursos e/ou reformulação de projeto pedagógico 
2 pontos/mês 

 

4.37 

Participação em comissão ou banca de seleção de 

mestrado e/ou doutorado e/ou de empresas no 

processo de incubação e/ou residências 

10 pontos/participação 

 

4.38 

Participação em comissão permanente, comitê 

assessor e/ou fórum vinculado às ações da 

Reitoria e pró-reitorias 

5 pontos/mês 
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GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID ITEM PONTOS 

4.39 
Participação em comissão temporária nomeada 

pelo(a) reitor(a) ou pró-reitores(as) 
5 pontos/comissão 

 

4.40 
Participação em comissões de sindicância ou de 

processos de natureza disciplinar 
20 pontos/sindicância 

 

4.41 
Participação na Comissão Institucional de 

Heteroidentificação 
5 pontos/atividade 

 

4.42 
Participação nos conselhos superiores da 

Fuern/Uern 
10 pontos/semestre 

 

4.43 
Prêmio internacional de mérito profissional ou 

acadêmico 
20 pontos/prêmio 

 

4.44 
Prêmio nacional de mérito profissional ou 

acadêmico 
15 pontos/prêmio 

 

4.45 
Prêmio regional ou local de mérito profissional ou 

acadêmico 
10 pontos/prêmio 

 

4.46 Presidente de Comissão Permanente 2 pontos/mês  

4.47 Pró-Reitor(a) 13,5 pontos/mês  

4.48 Pró-Reitor(a) adjunto(a) 7 pontos/mês  

4.49 Reitor(a) 13,5 pontos/mês  

4.50 
Representação das ações institucionais nos campi 

avançados 
1 ponto/mês 

 

4.51 
Representação institucional em nível municipal, 

estadual ou federal 
1 ponto/mês 

 

4.52 
Representação institucional no Conselho Estadual 

de Educação 
2 pontos/mês 

 

4.53 Revisor(a) de periódico institucional da Uern 10 pontos/manuscrito  

4.54 Subchefe de Gabinete 7 pontos/mês  

4.55 

Supervisão de Residência Médica, Humanas, 

subchefe de departamento, vice-diretor(a) de 

unidade universitária e vice-coordenador(a) de 

curso de pós-graduação stricto sensu 

3,5 pontos/mês 
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GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID ITEM PONTOS 

4.56 

Título honorífico internacional concedido por 

sociedade ou colégio de especialistas 

devidamente credenciados 

15 pontos/título 

 

4.57 

Título honorífico nacional concedido por 

sociedade ou colégio de especialistas 

devidamente credenciados 

10 pontos/título 

 

4.58 

Título honorífico regional ou local concedido por 

sociedade ou colégio de especialistas 

devidamente credenciados 

5 pontos/título 

 

4.59 Vice-Reitor(a) 13,5 pontos/mês  
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

 

À  
Comissão de Avaliação de Desempenho 
 
 
Eu,__________________________________________, matrícula______________________, 

titulação____________________, classe___________ nível_____, pertencente ao Quadro 

de Pessoal Permanente desta Universidade, regime de trabalho de ______ horas semanais 

_________ Dedicação Exclusiva, lotado(a) no Departamento _________________________ 

da Unidade _______________________, e-mail __________________________________, 

completando 02 (dois) anos de interstício na referência supra em _____/_____/_____, 

venho REQUERER a V.Sas., de acordo com as normas vigentes, minha progressão funcional 

para a Classe_________________ nível _____, com base nas atividades, listadas no Anexo I 

da Resolução XXX/2022-CD, e pontuadas a seguir: 

 
 

ATUAÇÃO DOCENTE 

 

GRUPO 1 - ENSINO 

ID Item 

Pontuação 
(informada pelo 

docente) 

Pontuação (Uso 
exclusivo da Comissão 

de Avaliação) 

     

     

     

GRUPO 2 – PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 

ID Item 

Pontuação 
(informada pelo 

docente) 

Pontuação (Uso 
exclusivo da Comissão 

de Avaliação) 

     

     

     

 

 

GRUPO 3 – PRODUTOS DA PESQUISA/EXTENSÃO/INOVAÇÃO 
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ID Item 

Pontuação 
(informada pelo 

docente) 

Pontuação (Uso 
exclusivo da Comissão 

de Avaliação) 

     

     

     

GRUPO 4 - INSTITUCIONAL 

ID Item 

Pontuação 
(informada pelo 

docente) 

Pontuação (Uso 
exclusivo da Comissão 

de Avaliação) 

     

     

     

 
 

RESUMO DA PONTUAÇÃO 

 

Grupo 

Total pontuação 
(informada pelo 

docente) 

Total pontuação 
(após verificação da 

Comissão de 
Avaliação) 

1 - Ensino    

2 – Pesquisa/Extensão/Inovação    

3 – Produtos da Pesquisa/Extensão/Inovação    

4 – Institucional    

TOTAL >>    

 
 

COMENTÁRIOS (Opcional) 
  

  

  

  

  

  

 
 
________________ (RN), ____ / ____ / ______ . 
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ANEXO III 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO DO 

PROCESSO DE PROGRESSÃO DOCENTE 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome: 

Matrícula: 

E-mail institucional: 

 
 

TEXTO DO RECURSO (Até 5.000 caracteres, incluindo espaços) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
________________ (RN), ____ / ____ / ______ . 

 
 
  

 


