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NORMAS PARA INDICAÇÃO DE DOCENTES A  
COMISSÕES, COMITÊS E AFINS EXTERNOS AO ICEA 

 
 

Art. 1º Indicações de Docentes a Comissões, Comitês e afins externos ao 

ICEA, que forem solicitadas ao Conselho Departamental do ICEA, dar-se-ão nos termos 

da presente Norma.  

Art. 2º Os docentes serão informados pela Secretaria do ICEA sobre a 

solicitação e serão indicados pelo CDICEA docentes que comunicarem, por escrito, seu 

interesse em participar. 

I - Se houver maior número de interessados que vagas, será realizado 

um sorteio. 

I - Se houver maior número de interessados que vagas, será 

realizada votação no CDICEA, nos termos da Resolução Cuni nº 1.112/2010, 

exceto para composição de Comissão de Avaliação em Estágio Probatório. 

a) na fase de discussão do assunto constante da Ordem do Dia 

– artigo 15 da Resolução Cuni nº 1.112/2010, será facultada aos candidatos à 

representação a defesa de sua candidatura, exceto para composição de Comissão 

de Avaliação em Estágio Probatório. 

 

(Inciso I do Art. 2º Alterado pela Resolução CDICEA nº 267, de 21 de setembro de 

2021) 

 

II - Se não houver manifestação de interesse, para efeito de indicação, 

será utilizada uma pontuação a ser calculada nos termos das Atividades Administrativas 

da Resolução CUNI nº 1.300, as quais estão dispostas no Anexo I. 

 

Parágrafo único - Para efeito de cálculo da pontuação serão 

utilizados os últimos 4 (quatro) semestres concluídos.  

 

II - Se não houver manifestação de interesse, para efeito de indicação, 

será utilizada uma pontuação a ser calculada nos termos das Atividades Administrativas 

da Resolução CUNI nº 1.300, as quais estão dispostas no Anexo I, da seguinte forma: 
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     a) para efeito de pontuação serão considerados os 3 (três) 

últimos semestres do docente e o semestre corrente; 

      b) o docente iniciará cada semestre com pontuação 0 

(zero); 

  c) o docente poderá atualizar sua pontuação durante o 

semestre. 

  d) o docente que não encaminhar a planilha correta preenchida 

ficará com pontuação zero.” 

 

(Inciso II do Art. 2º Alterado pelas Resoluções CDICEA n.º 13, de 15 de março de 

2016 e nº 38, de 14 de junho de 2016) 

 

III - Será indicado pelo Conselho Departamental do ICEA o docente 

que tiver a menor pontuação.  

Art. 3º O docente deverá enviar sua pontuação no início de cada novo 

semestre. 

I - O docente que não enviar sua pontuação no início de cada novo 

semestre ficará com 0 (zero) até encaminhar sua pontuação correta. 

Art. 4º A secretaria do Instituto manterá um registro das indicações de 

membros pelo Conselho Departamental do ICEA. 

      Art. 3º A secretaria do Instituto manterá um registro das indicações e das 

pontuações de todos os docentes do Instituto. 

  I - A pontuação final do docente deverá ser publicizada. 

 

(Art. 3º, 4º e 5º Alterados pela Resolução CDICEA n.º 13, de 15 de março de 2016.) 
 

Art. 4º As situações omissas e os casos especiais não previstos nesta 

norma serão resolvidos pelo Conselho Departamental do ICEA. 
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ANEXO I 
 

1. Concurso Público 
 Docente nível médio (efetivo) - 10 pontos por participação 
 Docente nível superior da carreira (efetivo) - 15 pontos por participação 
 Técnico administrativo, qualquer nível - 10 pontos por participação 
 Seleção para professor substituto, nível superior ou médio - 10 pontos por 

participação 
 Pontuação Final para Concurso Público 

  
Com base no item "Concurso Público", para cada opção assinalada insira os números 
dos Editais, descreva as vagas e insira as datas das provas 
Exemplo: 1º - Edital PROAD 70/2012; 1 vaga, prof. assistente, área matemática; provas 
20, 21 e 22/3/2013 
  
2. Membros de órgãos colegiados (o suplente terá 30% do titular) 

• CUNI ou CEPE - titular 15 pontos por semestre 
• Conselho Departamental ou Colegiado de Curso (graduação e pós-graduação), 

Conselho do museu de MCT - titular 10 pontos por semestre 
• CUNI ou CEPE - suplente 4,5 pontos por semestre 
• Conselho Departamental ou Colegiado de Curso (graduação e pós-graduação), 

Conselho do museu de MCT - suplente 3 pontos por semestre 
• Pontuação Final para Membros de órgãos colegiados (o suplente terá 30% do 

titular) 
  
Com base no item "Membros de órgãos colegiados", para cada opção assinalada insira a 
data da posse e tempo de mandato 
Exemplo: 1º - Titular no Conselho Departamental; posse em 5/3/2013; 2 anos de 
mandato 
  
3. Administração 

- Reitor, Vice-reitor, Pró-reitor ou equivalente, Diretor de Unidade, Vice-diretor 
de Unidade - ¼ do total de créditos exigidos para mudança de nível dentro de 
sua classe por semestre 

- Chefe de Departamento, Presidente de Colegiado de Curso de Graduação, 
Presidente de Colegiado de Curso de Pós-graduação - 1/8 do total de créditos 
exigidos para mudança de nível dentro de sua classe por semestre 

- Presidente da CPPD, CEP, CEUA e afins - 30 pontos por semestre 
- Vice-presidente da CPPD, CEP, CEUA e afins - 20 pontos por semestre 
- Membro (titular e suplente) da CPPD, de Comitês ligados à Reitoria e Pró-

reitorias (COPEPS, CEP, CEUA, Conselho Editorial da Editora da UFOP, do 
Comitê Interno de 

- Acompanhamento e Avaliação do PET, da Comissão de Biblioteca de Unidade, 
do Comitê do Proativa e similares)  - 15 pontos por semestre 

- Coordenador de Curso de Pós-graduação Lato Sensu - 20 pontos por semestre 
- Coordenador de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu - 40 pontos por semestre 
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- Vice-coordenador de Curso de Pós-graduação Lato Sensu (vice-coordenador 
30% dos créditos) - 6 pontos por semestre 

- Vice-coordenador de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu (vice-coordenador 
30% dos créditos) - 12 pontos por semestre 

- Coordenador de laboratório ou curador de setores temáticos, designado pela 
Assembleia Departamental - 5 pontos por semestre 

- Comissões temporárias criadas pelo Reitor, Pró-reitorias, Diretor de Unidade e 
Assembleia Departamental e CPPD, com duração inferior a um semestre - 5 
pontos por participação 

- Comissões temporárias criadas pelo Reitor, Pró-reitorias, Diretor de Unidade e 
Assembleia Departamental e CPPD, com duração superior a um semestre - 5 
pontos por semestre 

- Docente afastado para prestação de serviços em órgãos públicos - 1 /10 do total 
de créditos exigidos para a mudança de nível dentro de sua classe por semestre 

Pontuação Final para Administração 
  
Com base no item "Administração" especifique as atividades assinaladas, local, início e 
término do exercício da atividade 
Exemplo: 1º - Comissão temporária para criação de horário de disciplinas; ICEA; início 
2/3/2013 e término 15/3/2013 
  
4. Representação em órgãos públicos externos à UFOP 

• Participação em Comitês de Assessorias, Conselhos, Comissões e Entidades de 
classe (regional/estadual) - 20 pontos por semestre 

• Participação em Comitês de Assessorias, Conselhos, Comissões e Entidades de 
classe (nacional) - 50 pontos por semestre 

• Pontuação Final para Representação em órgãos públicos externos à UFOP 
  
Com base no item "Representação em órgãos públicos externos à UFOP", especifique o 
órgão público, início e término da participação 
  
5. Diretoria de entidade de classe com representação na UFOP 

• Diretor presidente - 50 pontos por semestre 
• Demais diretores - 20 pontos por semestre 
Pontuação Final para Diretoria de entidade de classe com representação na UFOP 

  
Com base no item "Diretoria de entidade de classe com representação na UFOP", 
identifique a entidade, início e término do exercício 
  
PONTUAÇÃO TOTAL DO DOCENTE 
















































































































































































































































