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INDICADORES GERAIS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

ENSINO 

§ Participação em intercâmbio como pesquisador/professor visitante 

com fins didáticos e científicos 

§ Orientação / Coordenação / Participação em laboratórios didáticos 

§ Coordenação / Participação em convênios nacionais e internacionais 

§ Orientação / Participação em cursos de treinamento e atualização 

pedagógica ou congresso sobre ensino na área. 

ü Graduação 

§ Coordenação de cursos 

§ Coordenação de disciplinas 

§ Carga horária de disciplinas de graduação / semestre (teórico, 

prática) 

§ Aulas ministradas / semestre (teórico, prática) 

§ Produção de textos ou materiais didáticos 

§ Orientação de monografias e de preparo de seminários, incluindo 

práxis curatorial 

§ Criação de novas disciplinas 

§ Orientações com bolsa (bolsa-trabalho, monitoria e PAE) 

ü Pós-Graduação 

§ Coordenação de cursos 
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§ Coordenação de disciplinas 

§ Carga horária de disciplinas de pós-graduação / semestre (teórico, 

prática) 

§ Aulas ministradas / semestre (teórico, prática) 

§ Produção de textos ou materiais didáticos 

§ Orientação de dissertações e teses e de preparo de seminários, 

incluindo práxis curatorial 

§ Criação de novas disciplinas 

§ Orientações com bolsa (bolsa-trabalho, monitoria e PAE) 

§ Orientador de programa de pós-graduação 

 

PESQUISA 

ü Produção Científica 

§ Publicações em revistas indexadas nacionais e internacionais 

§ Publicações completas em anais de congressos ou similares 

§ Publicações de livros ou capítulos 

§ Catálogos analíticos de exposições, mostras e concursos 

§ Orientação a bolsistas e estagiários de diferentes níveis (iniciação 

científica, estágios de laboratório e pós-doutorado) 

§ Produção tecnológica (patentes, produção de softwares licenciados, 

CD-ROM, desenvolvimento de produtos e processos de interesse 

social mesmo que não patenteados) 
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§ Coordenação / Participação em convênios nacionais e internacionais 

§ Publicação do trabalho de aluno da pós-graduação orientado pelo 

docente, independente de co-autoria 

§ Tradução de livros 

§ Publicações por meio eletrônico (internet, CD-ROM, vídeo, DVD e 

outros similares) veiculados por órgãos qualificados com ISSN, ISBN 

ou similar 

§ Projetos de pesquisa em andamento/concluídos 

§ Produção de textos para acesso via internet 

ü Recursos Obtidos 

§ Auxílios concedidos por agências de fomento 

§ Auxílios concedidos por entidades privadas ou governamentais 

§ Bolsas dos tipos diversos (iniciação científica, produção em pesquisa, 

mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc.) 

 

EXTENSÃO 

§ Cargo administrativo institucional 

§ Cargo administrativo em agências de fomento, órgãos públicos, 

sociedades científicas / culturais / técnicas / tecnológicas / artísticas 

/ honoríficas / desportivas / profissionais 

§ Direção / Coordenação de Serviços / Unidades / Institutos / 

Museus 
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§ Direção / Organização / Participação em núcleos de pesquisa e 

extensão envolvendo diferentes unidades da USP e/ou fora da USP 

§ Entrevistas às rádios, televisão, jornais sobre assunto de sua área ou 

de sua produção científico-cultural 

§ Artigos em jornais, revistas ou similares de circulação popular 

§ Carga horária de prestação de serviço à comunidade 

§ Contribuição para inserção internacional (professor visitante, aulas 

no exterior, convênios com o exterior, orientação de alunos, projetos 

de pesquisa comuns, etc.) 

ü Produção em cultura e extensão 

§ Bancas examinadoras de dissertações e teses dentro e fora da USP 

§ Bancas examinadoras de concursos em geral 

§ Participação em bancas e comitês 

§ Orientação e supervisão de estagiários, de grupos de extensão e 

empresas juniores 

§ Coordenação / Orientação / Aulas na residência 

§ Participação em conselhos e comissões da Unidade/Universidade 

§ Participação em conselhos e comissões externas à universidade 

§ Participação em comissões/comitês das agências governamentais 

(FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP, etc.) 

§ Comitês editoriais 

§ Editor de revistas ou periódicos 

§ Pareceres, laudos, peritagens e análises laboratoriais 
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§ Relatórios técnicos de assessoria e consultoria 

§ Treinamento para monitores 

§ Material de apoio didático em geral 

§ Coordenação / Participação em convênios nacionais e internacionais 

§ Prêmios e distinções 

§ Curadoria em geral (de exposição, de acervo, etc.) 

ü Cursos 

§ Organização / Coordenação de cursos de extensão / especialização / 

atualização em geral 

§ Carga horária de cursos de extensão em geral / semestre (teórico, 

prática) e aulas ministradas / semestre (teórico, prática) 

§ Carga horária em supervisão de atividades de residentes / estagiários 

em geral 

§ Coordenação / Participação em cursos de divulgação científica / 

cultural / artística / técnica / tecnológica / desportiva / profissional 

ü Organização de eventos 

§ Cargos de coordenação ou direção em eventos técnico-científicos / 

culturais / artísticos / honoríficos / desportivos / profissionais 

§ Participação em comissões de eventos técnico-científicos / mostras / 

exposições em geral / culturais / artísticos / honoríficos / 

desportivos / profissionais 

§ Palestras, conferências ou apresentação de trabalhos em eventos 

técnico-científicos / culturais / artísticos / honoríficos / desportivos 

/ profissionais  



 

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Comissão Especial de Regimes de Trabalho 
 

 

Pág. 7 de 18 

§ Coordenação ou participação em eventos de divulgação científica / 

cultural / artística / técnica / tecnológica / desportiva / profissional 

§ Freqüência a eventos técnico-científicos / culturais / artísticos / 

desportivos / profissionais 

ü Recursos Gerados 

§ Cursos de extensão científicos / culturais / técnicos / tecnológicos / 

artísticos / desportivos / honoríficos / profissionais 

§ Coordenação ou participação em convênios ou contratos de parceria 

com entidades externas 

§ Coordenação de serviços para atendimento de atividade e políticas 

públicas 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES – ECA 

 

 

ENSINO 

§ Orientação de projetos teatrais/montagens de conclusão de curso 

 

PESQUISA 

 

§ Criação de obra artística 

§ Orientação e coordenação de processos de aprendizagem envolvendo 

montagens 

§ Mostras ou exposições em geral 

§ Exposições individuais / coletivas em museus ou outras instituições 

culturais, nacionais ou internacionais que possuam comissões de arte 

ou conselhos culturais ou colegiados com responsabilidade 

semelhante a das comissões editoriais das revistas indexadas. 

§ Exposições individuais / coletivas em galerias privadas, nacionais ou 

internacionais de reconhecida representatividade na cena cultural da 

cidade ou país de origem. 
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ü Equivalente a publicação em periódicos/livros 

§ Obra audiovisual (filme, programa de TV, rádio ou destinado a meio 

digital): direção, roteiro, fotografia, som, animação, produção, direção 

de artes, cenografia, figurino ou edição/montagem 

§ Na área de Jornalismo: roteiro, direção, direção de fotografia, edição, 

etc. 

§ Registro de marcas de interesse comercial junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial 

§ Registro de procedimentos operacionais ou manuais de Relações 

Públicas, Propaganda e Turismo junto ao Instituo Nacional de 

Propriedade Industrial 

§ Organização ou orientação de sistemas de identificação e 

padronização visual, projetos de marketing e desenvolvimento de 

produto, criação de embalagem, logomarcas, merchandising e 

atividade de suporte como pesquisa de mercado e opinião pública 

§ Organização ou orientação de diagnósticos de comunicação 

institucional, programas de relações públicas, inventários de condição 

logística, geográfica e econômica para desenvolvimento de plano 

diretor em turismo e hospitalidade, como do patrimônio cultural de 

utilidade turística. 

§ Música: composição, apresentação, gravação em vídeo, CD, etc. 

§ Regente: apresentação, gravação em vídeo, etc. 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA DA EESC 

PESQUISA 

ü Equivalente a publicação em periódicos/livros 

§ Organização / direção / participação em projetos e obras de 

arquitetura, urbanismo, programação visual, desenho industrial e do 

objeto, paisagismo em geral, desenho urbano, políticas pública, 

projeto urbano 

§ Exposições individuais / coletivas em museus ou outras instituições 

culturais, nacionais ou internacionais que possuam comissões de arte 

ou conselhos culturais ou colegiados com responsabilidade 

semelhante a das comissões editoriais das revistas indexadas. 

§ Exposições individuais / coletivas em galerias privadas, nacionais ou 

internacionais de reconhecida representatividade na cena cultural da 

cidade ou país de origem. 

§ Participação em concurso público com programas, projetos ou obras 

§ Participação em coletânea com programas, projetos ou obras 

§ Apresentação de programas, projetos ou obras em eventos científicos 

e devidamente depositados na biblioteca da Unidade 

EXTENSÃO 

ü Prêmios e distinções 

§ Premiação de alunos de graduação ou pós-graduação em concursos 

ou certames públicos nacionais ou internacionais orientados por 

docentes 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINSITRAÇÃO E CONTABILIDADE – FEA 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINSITRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO – FEARP 

 

ÁREA DE CONTABILIDADE 

ENSINO 

§ Orientação de alunos junto a projetos de assessoria na área contábil 

 

PESQUISA 

ü Produção científica 

§ Publicação de trabalhos em revistas nacionais e eventualmente 

internacionais 

 

EXTENSÃO 

§ Orientação de estagiários junto a projetos de assessoria na área 

contábil 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA – MAC 

MUSEU PAULISTA – MP 

MUSEU DE ZOOLOGIA – MZ 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - IEB 

PESQUISA 

§ Exposições individuais / coletivas em museus ou outras instituições 

culturais, nacionais ou internacionais que possuam comissões de arte 

ou conselhos culturais ou colegiados com responsabilidade 

semelhante a das comissões editoriais das revistas indexadas. 

§ Exposições individuais / coletivas em galerias privadas, nacionais ou 

internacionais de reconhecida representatividade na cena cultural da 

cidade ou país de origem. 

§ Viagens ou visitas técnicas e viagens como courier 

§ Orientação de técnicos especializados para elaboração de projeto 

museográfico 

§ Preparação de textos diversos para exposição (catálogo, folder, site 

do museu, espaço expositivo e divulgação) 

 

OBSERVAÇÃO 

Entende-se que para os museus a curadoria tem um papel relevante e integrado nas 

três áreas de ação da universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” – ESALQ 

 

EXTENSÃO 

 

§ Coordenação / Participação em projetos de integração, 

universidade/escola/empresa/órgãos governamentais 

§ Organização / Orientação / Participação em dias de campo e de 

demonstração-técnico X pequeno produtor rural 

§ Organização / Orientação / Participação em apoio aos projetos de 

agricultura familiar 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA  
E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS – IAG 

 

ENSINO 

 

§ Organização / Orientação / Participação em atividades de coleta de 

dados, gerenciamento de instrumentos, etc. 

§ Orientação / Coordenação e Participação de trabalho de campo e/ou 

práticas de laboratório 

§ Carga horária em disciplinas com trabalho de campo ou práticas de 

laboratório / semestre 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO – IO 

 

ENSINO 

 

§ Organização / Orientação / Participação de trabalhos práticos a 

bordo de embarcação ( horas de embarque) 

 

PESQUISA 

 

§ Organização / Orientação / Participação de projetos científicos 

utilizando embarcação (horas de embarque) 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

ESCOLA POLITÉCNICA – EP 

 

Departamento de Minas e Petróleo 

 

PESQUISA 

 

ü Produção Científica 

 

Congressos Nacionais 

Congresso Brasileiro de Mina a Céu Aberto – IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 

Congresso Brasileiro de Mina a Subterrânea – IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 

Encontro Nacional de Tratamento de Minérios 

Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia – ABGE 

 

Congressos Internacionais 

International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection – MPES 

International Congress of Engineering Geology and the Environment 

International Congress on Applied Mineralogy Developments in Science and Technology - 

ICAM 
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International Symposium on Computer Applications in the Mining Industry – APCOM 

Rio Oil & Gas Expo and Conference 

AIHce – American industrial Hygiene Conference and Exhibition 

SWEMP – International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in 

Energy and Mineral Production 

 

Revistas e Periódicos 

REM – Revista da Escola de Minas – Qualis A 

IJSM – International Journal of Surface Mining 

Revista da ABHO – Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais 

Revista Minérios e Minerales – extração e Processamento 

Revista Geociências – ISSN 0101-9082 

Solos e Rochas – Revista Latinoamericana de Geotecnia – ISSN 0103-7021 

Bultin of Engineering Geology – ISSN 0074-1612 
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO – FCFRP 

 

GRADUAÇÃO 

Depto de Física e Química 

- Orientação de trabalho de conclusão de curso e tutoria  

PÓS-GRADUAÇÃO 

Depto. De Física e Química 

- Coordenação de disciplina ministrada em colaboração com professor visitante 

- Publicação de trabalho de aluno da pós-graduação orientado pelo docente, independente 

de co-autoria 

PESQUISA 

Depto. De Ciências Farmacêuticas 

Depto de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas 

- Para algumas áreas de pesquisa, devidamente justificado pelo departamento, ser 

considerada a publicação em revistas nacionais e eventualmente internacionais 

- Para algumas áreas de pesquisa, devidamente justificado pelo departamento, ser 

considerada a coordenação e participação em projetos sociais. 


