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EDITAL PRG Nº 033/2019 DE CHAMADA PÚBLICA INTERNA PARA 

PROMOÇÃO NA CARREIRA DOCENTE. 

A Universidade de Taubaté, por meio da Pró-reitoria de Graduação e da 

Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Docente, torna público o 

presente Edital que regerá o Processo de Promoção Docente dos professores 

efetivos e estáveis da Instituição, conforme Lei Complementar 248/2011, da 

Deliberação CONSEP 241/2018 e do Processo PRG nº013/2019.  

O processo de promoção docente da Universidade de Taubaté será regido por 

este Edital que será disponibilizado na íntegra nas publicações oficiais da 

Universidade, do município e no site online da Instituição (www.unitau.br). 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1 As vagas abertas para fim de promoção na carreira dos atuais 

docentes, de acordo com as Classes/Níveis, estão contempladas no Anexo I deste 

Edital. 

1.2 O período de inscrição se dará entre os dias 02/12/2019 e 14/02/2020, 

para os atuais Professores Auxiliares e entre os dias 02/12/2019 e 30/04/2020, para 

os atuais Professores Assistentes, por meio do preenchimento e  da entrega do 

Formulário de Inscrição (Anexo II e III), da Ficha de Avaliação de Desempenho 

Docente (presente no prontuário do professor) e da Ficha (s) de Perfil (s) 

Profissiográfico(s) da(s)  Classe(s)/Nível(eis) pretendido(s) pelo docente ( Anexos de 

IV a XIII )   na secretaria da Unidade de Ensino onde estiver lotado, juntamente com 

cópia simples dos documentos que comprovem o atendimento dos componentes 

da(s) referida(s) ficha(s). 

1.3 Não participará do processo de promoção o professor que, nos últimos 

três anos, tiver sofrido penalidade de suspensão e/ou não tiver sido aprovado na 

Avaliação de Desempenho Docente (conforme inciso 3º do artigo 1o da Deliberação 

CONSEP No 241/2018). O professor deverá entregar ainda, juntamente com os 

documentos mencionados no tópico 1.2, Declaração de inexistência de penalidade 

de suspensão sofrida nos últimos três anos.  
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1.4 As secretarias das Unidades de Ensino  deverão autuar e  encaminhar 

os processos individuais de cada docente à PRG/COPADD até 06/03/2020, para os 

Professores Auxiliares e 30/06/2020, para os Professores Assistentes, valendo a 

data do protocolo da PRG.  

1.5 O(s) Professor(es) deve(m) ter cumprido todos os requisitos para a(s) 

Classe(s) o(s) Nível(eis) que desejam participar do processo de promoção, dentro do 

período estipulado neste  Edital. Nenhum documento será aceito após a data de 

inscrição prevista. 

1.6 Será de responsabilidade exclusiva do professor a obtenção e 

apresentação dos documentos exigidos e desejáveis para inscrição à(s) Classe(s)  

o(s) Nível(is) em que se enquadra. 

1.7 Para os professores com Classe/Nível Assistente III, reenquadrados na 

forma do art. 80 da LC 248/2011, esses poderão indicar até quatro opções, de 

acordo com os incisos de III a VI do artigo 81 da Lei Complementar 

248/2011,podendo ser classificado em qualquer uma das classes e dos níveis, 

observando a relação nº de professores/nº de vagas.  

1.7.1 O professor que se inscrever para mais de uma Classe e um 

Nível poderá ser classificado em qualquer uma das opções, para o caso em 

que o número de professores for maior que o número de vagas existentes, 

iniciando-se pela maior classe (nível) pretendida e respeitando-se a 

classificação. 

1.7.2 Ressalta-se que o professor que pretender se inscrever para mais 

de uma Classe um Nível, deverá, obrigatoriamente, preencher todas as fichas 

para os Cargos/Níveis pretendidos.    

1.8 O resultado das inscrições será divulgado no dia 03/04/2020, para os 

Professores Auxiliares e 30/10/2020, para os Professores Assistentes, no site online 

da Universidade, cabendo recurso pelo docente em um prazo de três dias úteis após 

a publicação (Formulário Recurso Contra Indeferimento da Inscrição - Anexo XIV) 
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1.9 A publicação das decisões referentes aos recursos interpostos será 

realizada na data 30/04/2020, para os Professores Auxiliares, e na data 30/11/2020, 

para os Professores Assistentes. 

  1.10 A(s) Ficha(s)  de Perfil Profissiográfico que deverá (ão) ser preenchida(s) 

pelo professor, bem como a lista de documentos comprobatórios que deverão ser 

entregues, como evidências do cumprimento dos  Componentes Obrigatórios e 

Componentes Desejáveis atendidos para classificação docente de cada 

Classe/Nível pretendido, encontram-se nos Anexos de IV a XIII. 

2. DA CLASSIFICAÇÃO 

A PRG/COPADD terá 05 dias úteis, a partir de 15/05/2020 para 

encaminhamento da lista classificatória para Reitoria da Universidade, que terá 10 

dias úteis para emitir a decisão final, para o caso dos professores Auxiliares. Para os 

Professores Assistentes, a PRG/COPPAD terá 90 dias a partir de 31/01/2021 para a 

emissão da lista classificatória para a Reitoria, que terá também 10 dias úteis para a 

apresentação da decisão final.  

Para os casos de haver maior número de professores à promoção em relação 

ao número de vagas,  as mesmas serão preenchidas por aqueles que obtiverem 

maior pontuação no perfil profissiográfico.  

Em caso de empate, será adotado o que determina o artigo 3º da deliberação 

CONSEP 241/2018.  

Após a divulgação dos resultados, o professor terá 3 (três) dias úteis para 

eventual interposição de recurso contra a decisão de classificação ao Conselho 

Universitário (CONSUNI) de maneira fundamentada e justificada entregue 

pessoalmente à PRG (ANEXO XV), obedecendo, a partir de então, o calendário do 

referido Conselho. 
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3. DO CRONOGRAMA 
 

3.1. PARA PROFESSORES AUXILIARES 
 

 

Data Atividade 
 

De 02/12/2019 a 14/02/2020 Período de inscrição para Professores Auxiliares. 
Até 06/03/2020 UE’s autuam e encaminham os processos individuais de 

cada docente à PRG COPADD 
03/04/2020 Publicação do deferimento ou indeferimento das inscrições 

pela PRG/COPADD  
30/04/2020 Publicação das decisões dos recursos interpostos 

3.2 PARA PROFESSORES ASSISTENTES 
 

Data Atividade 
 

De 02/12/2019 até 30/04/2020 Período de Inscrição dos Professores Assistentes 
 

Até 30/06/2020 UE’s autuam e encaminham os processos individuais de 
cada docente à PRG COPADD 

30/10/2020 Publicação do deferimento ou indeferimento das inscrições 
pela PRG/COPADD 

30/11/2020 Publicação das Decisões dos Recursos Interpostos 

 
 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela PRG e Reitoria.  

b) Este Edital e os procedimentos nele constantes referem-se exclusivamente ao 

processo de promoção aqui descrito. 

c) A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, bem como nas demais normas legais 

pertinentes. 

Taubaté, 29 de novembro de 2019. 

 

Profa. Ma. Angela Popovici Berbare 
Pró-reitora de Graduação 
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ANEXO I - DENOMINAÇÃO DE CARGOS/NÍVEIS E NÚMERO DE VAGAS PARA 
PROVIMENTO DO CORPO DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 

Denominação do Cargo No de Vagas 

Disponíveis 

1 Professor Auxiliar II 93 

2 Professor Auxiliar III 120 

3 Professor Assistente I 117 

4 Professor Assistente II 84 

5 Professor Assistente III 92 

6 Professor Adjunto I 100 

7 Professor Adjunto II 60 

8 Professor Adjunto III 40 

9 Titular 38 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROMOÇÃO  DE 
PROFESSORES ENQUADRADOS NA CLASSE “AUXILIAR”. 

 

À PRG/COPADD, 

 

Eu _________________________________________________________________ 

Portador do RG _____________________ e CPF _____________________, 

Matrícula _____________________, Professor Auxiliar Nível_________, lotado no 

(Departamento/Instituto) ______________________________________________, 

venho por meio desse formulário candidatar-me à promoção, conforme publicado no 

Edital PRG Nº ______ para a Classe/Nível 

__________________________________________________________________. 

entregando todos os documentos solicitados no Edital, como também aqueles que 

evidenciam o cumprimento dos elementos do Perfil Profissiográfico da classe/nível 

pretendido, que possuo até então. 

Declaro ainda ter conhecimento de todo o conteúdo do mencionado no referido  

Edital, bem como da Lei Complementar 248/2011 e Deliberação CONSEP 241/2018, 

referenciadas no mesmo. 

 

 

Taubaté, ________________________________ de 20 

 

Assinatura:______________________________ 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROMOÇÃO  DE 
PROFESSORES ENQUADRADOS NA CLASSE “ASSISTENTE”. 

 

À PRG/COPADD, 

 

Eu _________________________________________________________________ 

Portador do RG _____________________ e CPF _____________________, 

Matrícula _____________________, Professor Assistente Nível_________, lotado 

no (Departamento/Instituto) 

______________________________________________, 

venho por meio desse formulário candidatar-me à promoção, conforme publicado no 

EDITAL PRG Nº ______ para a(s) Classe(s)/ Níve(is): 

1ª Opção: 

2ª Opção: 

3ª Opção: 

4ª Opção: 

entregando todos os documentos solicitados no Edital, como também aqueles que 

evidenciam o cumprimento dos elementos do Perfil Profissiográfico da classe/nível 

pretendido, que possuo até então. 

Declaro ainda ter conhecimento de todo o conteúdo do mencionado Edital, bem 

como da Lei Complementar 248/2011 e Deliberação CONSEP 241/2018, 

referenciadas no mesmo. 

Taubaté, ________________________________ de 20 

 

Assinatura:______________________________ 
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ANEXO IV - QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR AUXÍLIAR NÍVEL I 
PARA PROFESSOR AUXILIAR NÍVEL II 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Auxiliar Nível I para Professor Auxiliar Nível II 
  

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 
Mínimo de três anos de efetivo exercício na 
classe Auxiliar Nível I (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo /nível 

5 
Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente (FADD 1 ou FADD 2, conforme 
Deliberação 239/2018) com as assinaturas 
do professor, dos coordenadores e do 
diretores das Unidades de Ensino ( Art. 14, 
§§ 1º 2º, e Art. 48 da Lei Complementar n. 
248/2011) 

7 Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 Certificado de especialização (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/11) 

C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO V – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR AUXÍLIAR NÍVEL 
II PARA PROFESSOR AUXILIAR NÍVEL III 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Auxiliar Nível II para Professor Auxiliar Nível III 
 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Mínimo de 1 ano de efetivo exercício no 
nível Auxiliar II (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/11) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível  

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das Unidades 
de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e Art. 48 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Mestre (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/11) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO V – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR AUXÍLIAR NÍVEL 
II PARA PROFESSOR AUXILIAR NÍVEL III - CONTINUAÇÃO 

 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes 
da instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por 
participação), mediante apresentação de 
declaração da Instituição onde o curso foi  
ministrado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

D
es

ej
áv

ei
s 

13 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 
1,0 ponto por trabalho), mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido 
pela Instituição onde  o trabalho foi 
orientado. 
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ANEXO VI – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Assistente Nível II para Professor Assistente Nível III 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

2 anos de efetivo exercício na classe de  
Assistente Nível II (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível  

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e 
Art. 48 da Lei Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (Art. 16 da Lei 
Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO VI – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III - CONTINUAÇÃO 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 1,0 
ponto por trabalho), mediante apresentação 
de documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela Instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 
D

es
ej

áv
ei

s 
   

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por participação), 
mediante apresentação de declaração da 
Instituição onde o curso foi  ministrado. 

  14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como membro ( 
0,5 ponto por participação) ou como 
coordenador ( 1,0 ponto por participação).   
Mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente reconhecido pela 
Instituição 

  15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Stricto Sensu, 
Mestrado (3 pontos por orientação) , ou 
Doutorado (4 pontos por orientação) mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido pela 
Instituição onde  o trabalho foi orientado -  ( 
últimos 5 anos) 

  16 

Participação em bancas de cursos Lato Sensu 
(especialização: 1,5 ponto por banca); Stricto 
Sensu (mestrado: 1,5 ponto por banca; 
doutorado 2.0 ponto por banca) internas ou 
externas à UNITAU  nos últimos 5 anos, 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

  17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo como 
membro e 2,0 pontos por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. 
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ANEXO VI – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III - CONTINUAÇÃO 

 

 

 

E.Participação Externa 

18 

Participação em congressos, simpósios 
nacionais, etc..., em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,2 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

 19 

Participação em congressos, simpósios 
internacionais, etc..., em nome da UNITAU 
nos últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

F. Participação Administrativa 20 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 
anos (extensão, graduação ou pós-
graduação ou órgãos colegiados), ou em 
programas externos à UNITAU (1 ponto 
por ano por atividade), mediante 
apresentação de portaria ou declaração da 
Instituição onde as atividades foram 
realizadas. 

G. Publicações 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

21 

Publicação dos últimos 5 anos: em 
periódico nacional (1,0 ponto por artigo), 
ou internacional (2,0 pontos por artigo). 
mediante apresentação de documento 
comprobatório de aceite ou publicação  
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ANEXO VII – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Assistente Nível III para Professor Adjunto Nível I 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 
Cópia da Portaria de Admissão em 
carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 
2 anos de efetivo exercício de Assistente 
Nível III (Lei Compl. 248/11, art. 16) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível 

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e 
Art. 48 da Lei Complementar n. 
248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (Lei Comp. 248/11, art. 
16) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO VII – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I - CONTINUAÇÃO 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes 
da instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 
1,0 ponto por trabalho), mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido 
pela Instituição onde  o trabalho foi 
orientado. 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por 
participação), mediante apresentação de 
declaração da instituição onde o curso foi  
ministrado. 

14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como 
membro ( 0,5 ponto por participação) ou 
como coordenador (1,0 ponto por 
participação).   Mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
reconhecido pela instituição 

15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Stricto Sensu 
(mestrado: 3 pontos por orientação; ou 
doutorado: 4 pontos por orientação) nos 
últimos 5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela Instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

16 

Participação em bancas de cursos Lato 
Sensu (especialização: 1,5 ponto por 
banca); Stricto Sensu (mestrado: 1,5 ponto 
por banca; doutorado: 2.0 ponto por banca) 
internas ou externas à UNITAU  nos últimos 
5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
assinado pelo orientador do trabalho e/ou 
representantes da Instituição onde a banca 
foi realizada. 
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ANEXO VII – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I - CONTINUAÇÃO 

17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo 
como membro e 2,0 ponto por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

18 

Coordenação de projetos com fomento, 
público  ou privado  nos últimos 2 anos (5,0 
pontos por projeto), mediante apresentação 
de documento comprobatório. 

19 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
nacionais em nome da UNITAU nos últimos 
5 anos (0,2 ponto por evento), mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

E.Participação Externa 

20 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
internacionais em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório 

F. Participação Administrativa 21 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 
anos( extensão, graduação ou pós-
graduação ou órgãos colegiados), ou em 
programas externos à UNITAU ( 1,0 ponto 
por ano, por atividade), mediante 
apresentação de portaria ou declaração da 
instituição onde as atividades foram 
realizadas. 

22 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

G. Publicações 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

23 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 
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ANEXO VIII– A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL I PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL II 

 

Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 
 

 

De Professor Assistente Nível I para Professor Assistente Nível II 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Após obtenção e título de mestre e mínimo 
de 5 anos de efetivo exercício na carreira 
(Art. 81 da Lei Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível 

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das Unidades 
de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e Art. 48 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Mestre ( Inciso I do Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/11) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO VIII – B: QUADRO DE COMPONENTES DE  PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL I PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL II - CONTINUAÇÃO 

10 

Participação em curso/oficina de 
atualização de práticas docentes ,  
oferecidos pela PRG, nos últimos 5 anos 
(0,25 ponto por atividade/curso/oficina), 
mediante apresentação de 
documento/certificado de participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes 
da instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 
1,0 ponto por trabalho), mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido 
pela Instituição onde  o trabalho foi 
orientado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por 
participação), mediante apresentação de 
declaração da instituição onde o curso foi  
ministrado. 

 14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como 
membro ( 0,5 ponto por participação) ou 
como coordenador ( 1,0 ponto por 
participação).   Mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
reconhecido pela instituição 

 15 

Orientação de alunos em cursos Lato 
Sensu nos últimos 5 anos (1,5 pontos por 
orientação), mediante apresentação de 
documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

 16 

Participação em bancas de cursos Lato 
Sensu (especialização: 1,5 ponto por 
banca); Stricto Sensu (mestrado: 1,5 ponto 
por banca; doutorado: 2.0 ponto por banca) 
internas ou externas à UNITAU  nos últimos 
5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
assinado pelo orientador do trabalho e/ou 
representantes da Instituição onde a banca 
foi realizada.  

E. Participação Externa  

D
es

ej
áv

ei
s 

17 

Participação em congressos, simpósios 
nacionais, etc..., em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,2 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório 
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ANEXO VIII – C: QUADRO DE COMPONENTES DE  PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL I PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL II – CONTINUAÇÃO 

E. Participação Externa 18 

Participação em congressos, simpósios 
internacionais, etc..., em nome da UNITAU 
nos últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

D
es

ej
áv

ei
s 

19 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

F. Publicações 

 20 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 
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ANEXO IX – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Assistente Nível II para Professor Assistente Nível III 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Após obtenção de título de doutor e 
mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício na carreira (Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/ nível  

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e 
Art. 48 da Lei Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (Inciso II do Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 
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ANEXO IX  – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III - CONTINUAÇÃO. 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 1,0 
ponto por trabalho), mediante apresentação 
de documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela Instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 
D

es
ej

áv
ei

s 
   

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por participação), 
mediante apresentação de declaração da 
Instituição onde o curso foi  ministrado. 

  14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como membro ( 
0,5 ponto por participação) ou como 
coordenador ( 1,0 ponto por participação).   
Mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente reconhecido pela 
Instituição 

  15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Stricto Sensu 
(3 pontos por orientação) , ou Doutorado (4 
pontos por orientação) mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido pela 
Instituição onde  o trabalho foi orientado -  ( 
últimos 5 anos) 

  16 

Participação em bancas de cursos Lato Sensu 
(especialização: 1,5 ponto por banca); Stricto 
Sensu (mestrado: 1,5 ponto por banca; 
doutorado 2.0 ponto por banca) internas ou 
externas à UNITAU  nos últimos 5 anos, 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

  17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo como 
membro e 2,0 pontos por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. 
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ANEXO IX – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL II PARA PROFESSOR ASSISTENTE NÍVEL III - CONTINUAÇÃO 

 

 

E.Participação Externa 

18 

Participação em congressos, simpósios 
nacionais, etc..., em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,2 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

 19 

Participação em congressos, simpósios 
internacionais, etc..., em nome da UNITAU 
nos últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

F. Participação Administrativa 20 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 
anos (extensão, graduação ou pós-
graduação ou órgãos colegiados), ou em 
programas externos à UNITAU (1 ponto 
por ano por atividade), mediante 
apresentação de portaria ou declaração da 
Instituição onde as atividades foram 
realizadas. 

G. Publicações 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

21 

Publicação dos últimos 5 anos: em 
periódico nacional (1,0 ponto por artigo), 
ou internacional (2,0 pontos por artigo). 
mediante apresentação de documento 
comprobatório de aceite ou publicação  
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ANEXO X – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Assistente Nível III para Professor Adjunto Nível I 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 
Cópia da Portaria de Admissão em 
carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Mínimo de 7 (sete) anos de efetivo 
exercício na carreira, sendo 2 (dois) anos 
como Assistente Nível III, incluindo a 
antiga classe de Professor Assistente 
Doutor (Art. 81 da Lei Complementar n. 
248/11) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível 

5 

Cópia atualizada do Registro de 
Qualificação Acadêmica do Professor 
fornecida pela Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho 
Docente Professor (FADD 1 ou FADD 2, 
conforme Deliberação 239/2018) com as 
assinaturas do professor, dos 
coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e 
Art. 48 da Lei Complementar n. 
248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à 
formação e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (Inciso III do Art. 81 da 
Lei Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 

 
 
 
 
 
 
 



    24 

 

 

 

 

 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

Pró-reitoria de Graduação 
Av. Nove de Julho, 245 - Centro 
Taubaté-SP  |  CEP 12020-200 
Tel.: (12) 3625-4120 
e-mail: prg@unitau.br 

ANEXO X – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I - CONTINUAÇÃO. 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes 
da instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 
1,0 ponto por trabalho), mediante 
apresentação de documento comprobatório 
de orientação devidamente reconhecido 
pela Instituição onde  o trabalho foi 
orientado. 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por 
participação), mediante apresentação de 
declaração da instituição onde o curso foi  
ministrado. 

14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como 
membro ( 0,5 ponto por participação) ou 
como coordenador (1,0 ponto por 
participação).   Mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
reconhecido pela instituição 

15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Stricto Sensu 
(mestrado: 3 pontos por orientação; ou 
doutorado: 4 pontos por orientação) nos 
últimos 5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela Instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

16 

Participação em bancas de cursos Lato 
Sensu (especialização: 1,5 ponto por 
banca); Stricto Sensu (mestrado: 1,5 ponto 
por banca; doutorado: 2.0 ponto por banca) 
internas ou externas à UNITAU  nos últimos 
5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
assinado pelo orientador do trabalho e/ou 
representantes da Instituição onde a banca 
foi realizada. 
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ANEXO X – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL I - CONTINUAÇÃO 

 

17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo 
como membro e 2,0 ponto por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

18 

Coordenação de projetos com fomento, 
público  ou privado  nos últimos 2 anos (5,0 
pontos por projeto), mediante apresentação 
de documento comprobatório. 

19 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
nacionais em nome da UNITAU nos últimos 
5 anos (0,2 ponto por evento), mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

E.Participação Externa 

20 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
internacionais em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório 

F. Participação Administrativa 21 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 anos 
(extensão, graduação ou pós-graduação ou 
órgãos colegiados), ou em programas 
externos à UNITAU ( 1,0 ponto por ano com 
pelo menos 01 atividade), mediante 
apresentação de portaria ou declaração da 
instituição onde as atividades foram 
realizadas. 

D
es

ej
áv

ei
s 

 

22 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

G. Publicações 

 23 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 
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ANEXO XI – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL II 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Assistente Nível III para Professor Adjunto Nível II 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Mínimo de 12 (doze) anos de efetivo exercício 
na carreira, sendo 5 (cinco) anos como 
Assistente III, incluindo a antiga classe de 
Professor Assistente Doutor (Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/nível 

5 

Cópia atualizada do Registro de Qualificação 
Acadêmica do Professor fornecida pela 
Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho Docente 
Professor (FADD 1 ou FADD 2, conforme 
Deliberação 239/2018) com as assinaturas do 
professor, dos coordenadores e do diretores 
das Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e 
Art. 48 da Lei Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à formação 
e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (inciso IV do Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 

 
 
 
 
 
 
 

 



    27 

 

 

 

 

 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

Pró-reitoria de Graduação 
Av. Nove de Julho, 245 - Centro 
Taubaté-SP  |  CEP 12020-200 
Tel.: (12) 3625-4120 
e-mail: prg@unitau.br 

ANEXO XI – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL II - CONTINUAÇÃO. 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos ( 0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
instituição onde a banca foi realizada. 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 1,0 
ponto por trabalho), mediante apresentação 
de documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela Instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por participação), 
mediante apresentação de declaração da 
instituição onde o curso foi  ministrado. 

14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como membro 
(0,5 ponto por participação) ou como 
coordenador (1,0 ponto por participação).   
Mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente reconhecido pela 
instituição 

15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Strictu Sensu 
(mestrado 3,0 pontos por orientação; ou 
doutorado: 4,0 pontos por orientação) nos 
últimos 5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

16 

Participação em bancas de cursos Lato Sensu 
(especialização: 1,5 ponto por banca); Stricto 
Sensu (mestrado: 1,5 ponto por banca; 
doutorado: 2.0 ponto por banca) internas ou 
externas à UNITAU  nos últimos 5 anos, 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

D
es

ej
áv

ei
s 

17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo como 
membro e 2,0 ponto por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. 
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ANEXO XI – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL II - CONTINUAÇÃO 

 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

18 

Coordenação de projetos com fomento, 
público  ou privado  nos últimos 2 anos (5,0 
pontos por projeto), mediante apresentação 
de documento comprobatório. 

19 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
nacionais em nome da UNITAU nos últimos 5 
anos (0,2 ponto por evento), mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

E.Participação Externa 

20 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
internacionais em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

F. Participação Administrativa 21 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 
anos(extensão, graduação ou pós-graduação 
ou órgãos colegiados), ou em programas 
externos à UNITAU (1,0 ponto por ano por 
atividade), mediante apresentação de portaria 
ou declaração da instituição onde as 
atividades foram realizadas. 

 22 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

23 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 

G. Publicações 

D
es

ej
áv

ei
s 

24 

Ser parecerista de periódicos nacionais sendo 
ao menos 1 periódico qualificado  nos últimos 
5 anos  (1,0 ponto por Periódico) mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

  25 

Ser parecerista de periódicos internacionais 
sendo ao menos 1 periódico qualificado  nos 
últimos 5 anos  (2,0 pontos por Periódico) 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 
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ANEXO XII – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL III 

Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 
 

De Professor Assistente Nível III para Professor Adjunto Nível III 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo 
exercício na carreira, sendo 8 (oito) anos 
como Assistente III, incluindo a antiga classe 
de Professor Assistente Doutor (Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo/ nível 

5 

Cópia atualizada do Registro de Qualificação 
Acadêmica do Professor fornecida pela 
Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho Docente 
(FADD 1 ou FADD 2, conforme Deliberação 
239/2018) com as assinaturas do professor, 
dos coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e Art. 
48 da Lei Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à formação 
e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (inciso V do Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos  (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina) 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
instituição onde a banca foi realizada. 

D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

D
es

ej
áv

ei
s 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos (1,0 
ponto por trabalho), mediante apresentação 
de documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 
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ANEXO XII – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL III - CONTINUAÇÃO 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão nos 
últimos 5 anos (0,5 ponto por participação), 
mediante apresentação de declaração da 
instituição onde o curso foi  ministrado. 

14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como membro ( 
0,5 ponto por participação) ou como 
coordenador (1,0 ponto por participação).   
Mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente reconhecido pela 
instituição 

15 

Orientação de alunos em cursos Lato Sensu 
(1,5 pontos por orientação) ou Stricto Sensu 
(mestrado 3,0 pontos por orientação; ou 
doutorado: 4,0 pontos por orientação) nos 
últimos 5 anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório de orientação 
devidamente reconhecido pela instituição 
onde  o trabalho foi orientado. 

16 

Participação em bancas de cursos Lato Sensu 
(especialização: 1,5 ponto por banca); Stricto 
Sensu (mestrado: 1,5 ponto por banca; 
doutorado: 2.0 ponto por banca) internas ou 
externas à UNITAU  nos últimos 5 anos, 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
Instituição onde a banca foi realizada. 

17 

Ser membro de grupo de pesquisa do CNPq  
nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por grupo como 
membro e 2,0 pontos por grupo como 
coordenador), mediante apresentação de 
documento comprobatório. 

     D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

18 

Coordenação de projetos com fomento, 
público  ou privado  nos últimos 2 anos (5,0 
pontos por projeto), mediante apresentação 
de documento comprobatório. 

19 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
nacionais em nome da UNITAU nos últimos 5 
anos (0,2 pontos por evento), mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

20 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
internacionais em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

E. Participação Externa 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
es

ej
áv

ei
s 

21 
Participação em congressos, simpósios 
nacionais como palestrante nos últimos 5 
anos ( 0,5 ponto por evento) 
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ANEXO XII – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR PROFESSOR 
ASSISTENTE NÍVEL III PARA PROFESSOR ADJUNTO NÍVEL III - 
CONTINUAÇÃO 

E. Participação Externa 22 
Participação em congressos, simpósios 
internacionais como palestrante nos últimos 5 
anos ( 1,0 ponto por evento) 

F. Participação Administrativa 23 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 anos 
(extensão, graduação ou pós-graduação ou 
órgãos colegiados), ou em programas 
externos à UNITAU (1,0 ponto por ano por 
atividade), mediante apresentação de portaria 
ou declaração da instituição onde as 
atividades foram realizadas. 

24 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

25 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 

26 

Ser parecerista de periódicos nacionais sendo 
ao menos 1 periódico qualificado  nos últimos 
5 anos  (1,0 pontos por Periódico) mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

G. Publicações 

27 

Ser parecerista de periódicos internacionais 
sendo ao menos 1 periódico qualificado  nos 
últimos 5 anos  (1,5 pontos por Periódico) 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

 28 
Ser membro de conselho editorial de periódico 
nacional nos últimos 5 anos (2,0 pontos por 
periódico) 

 

D
es

ej
áv

ei
s 

29 
Ser membro de conselho editorial de periódico 
internacional nos últimos 5 anos (3,0 pontos 
por periódico) 
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ANEXO XIII – A: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR TITULAR 

 
Ficha de Perfil Profissiográfico do Professor 

 
 

De Professor Assistente Nível III para Professor Titular 

Categoria   

Classificações Componentes 

1 Cópia da Portaria de Admissão em carreira 

2 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício na Instituição 

3 

Mínimo de 18 (dezoito) anos na carreira, 
sendo 11 (onze) como Assistente III, incluindo 
a antiga classe de Professor Assiste Doutor 
(Art. 81 da Lei Complementar n. 248/2011) 

A. Ingresso Instituição 

4 
Documento comprobatório de tempo de 
exercício no cargo  

5 

Cópia atualizada do Registro de Qualificação 
Acadêmica do Professor fornecida pela 
Unidade de Ensino 

B. Pontuação  Avaliação 

6 

Ficha de Avaliação de Desempenho Docente 
(FADD 1 ou FADD 2, conforme Deliberação 
239/2018) com as assinaturas do professor, 
dos coordenadores e do diretores das 
Unidades de Ensino ( Art. 14, §§ 1º 2º, e Art. 
48 da Lei Complementar n. 248/2011) 

7 
Cópia dos documentos referentes à formação 
e titulação acadêmica 

8 
Título de Doutor (Inciso VI do Art. 81 da Lei 
Complementar n. 248/2011) C.Titulação 

O
b

ri
g

at
ó

ri
o

s 

9 
Cópia do Currículo Lattes (atualizada e 
emitida nos últimos 30 dias) 

10 

Participação em curso/oficina de atualização 
de práticas docentes ,  oferecidos pela PRG, 
nos últimos 5 anos (0,25 ponto por 
atividade/curso/oficina), mediante 
apresentação de documento/certificado de 
participação. D. Ensino, Pesquisa e Extensão 

D
es

ej
áv

ei
s 

11 

Participação em bancas de TG ou IC  nos 
últimos 5 anos ( 0,5 ponto por banca), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes da 
instituição onde a banca foi realizada. 
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ANEXO XIII – B: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR TITULAR - CONTINUAÇÃO 
 

12 

Orientação de alunos de graduação em 
trabalhos ,TG ou IC, nos últimos 5 anos ( 
1,0 ponto por trabalho), mediante 
apresentação de documento 
comprobatório de orientação devidamente 
reconhecido pela Instituição onde  o 
trabalho foi orientado. 

13 

Participação em atividades de ensino em 
cursos de pós-graduação ou de extensão 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por 
participação), mediante apresentação de 
declaração da instituição onde o curso foi  
ministrado. 

14 

Participação em atividades de pesquisa e 
extensão  nos últimos 5 anos: como 
membro ( 0,5 ponto por participação) ou 
como coordenador (1,0 ponto por 
participação).   Mediante apresentação de 
documento comprobatório devidamente 
reconhecido pela instituição 

15 

Orientação de alunos em cursos Lato 
Sensu (1,5 pontos por orientação) ou 
Strictu Sensu (mestrado 3,0 pontos por 
orientação; ou doutorado: 4,0 pontos por 
orientação) nos últimos 5 anos, mediante 
apresentação de documento 
comprobatório de orientação devidamente 
reconhecido pela instituição onde  o 
trabalho foi orientado. 

16 

Participação em bancas de cursos Lato 
Sensu (especialização: 1,5 ponto por 
banca); Stricto Sensu (mestrado: 1,5 ponto 
por banca; doutorado: 2.0 ponto por 
banca) internas ou externas à UNITAU  
nos últimos 5 anos, mediante 
apresentação de documento 
comprobatório devidamente assinado pelo 
orientador do trabalho e/ou representantes 
da Instituição onde a banca foi realizada. 

17 

Ser membro de grupo de pesquisa do 
CNPq  nos últimos 5 anos ( 0,5 ponto por 
grupo como membro e 2,0 pontos por 
grupo como coordenador), mediante 
apresentação de documento 
comprobatório. 

      D. Ensino, Pesquisa e Extensão 
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18 
Bolsista produtividade CNPQ: Nível 1: 10,0 
pontos; Nível 2: 5,0 pontos.  
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ANEXO XIII – C: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR TITULAR - CONTINUAÇÃO 

      D. Ensino, Pesquisa e Extensão 19 

Coordenação de projetos com fomento, 
público ou privado nos últimos 2 anos (5,0 
pontos por projeto), mediante apresentação 
de documento comprobatório. 

20 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
nacionais em nome da UNITAU nos últimos 5 
anos (0,2 ponto por evento), mediante 
apresentação de documento comprobatório. 

21 

Participação em congressos, simpósios, etc, 
internacionais em nome da UNITAU nos 
últimos 5 anos (0,4 ponto por evento), 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

22 
Participação em congressos, simpósios 
nacionais como palestrante nos últimos 5 
anos ( 0,5 pontos por evento) 

E. Participação Externa 

23 
Participação em congressos, simpósios 
internacionais como palestrante nos últimos 5 
anos ( 1,0 pontos por evento) 

F. Participação Administrativa 24 

Participação em atividades 
administrativas/docentes nos últimos 5 anos 
(extensão, graduação ou pós-graduação ou 
órgãos colegiados), ou em programas 
externos à UNITAU (1,0 ponto por ano por 
atividade), mediante apresentação de portaria 
ou declaração da instituição onde as 
atividades foram realizadas. 

25 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
nacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (1,0 ponto por artigo). 

26 

Publicação dos últimos 5 anos em periódico 
internacional, mediante apresentação de 
documento comprobatório de aceite ou 
publicação (2,0 pontos por artigo). 

27 

Ser parecerista de periódicos nacionais 
sendo ao menos 1 periódico qualificado  nos 
últimos 5 anos  (1,0 pontos por Periódico) 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 

G.Publicações 
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28 

Ser parecerista de periódicos internacionais 
sendo ao menos 1 periódico qualificado  nos 
últimos 5 anos  (1,5 pontos por Periódico) 
mediante apresentação de documento 
comprobatório. 
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ANEXO XIII – D: QUADRO DE COMPONENTES DE PROFESSOR ASSISTENTE 
NÍVEL III PARA PROFESSOR TITULAR - CONTINUAÇÃO. 
 

29 
Ser membro de conselho editorial de 
periódico nacional nos últimos 5 anos (2,0 
pontos por periódico) 

G.Publicações 
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áv
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s 

30 
Ser membro de conselho editorial de 
periódico internacional nos últimos 5 anos 
(3,0 pontos por periódico) 
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ANEXO XIV – FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO 
 

À PRG/COPADD, 

 

Eu _________________________________________________________________ 

Portador do RG: _____________________ e CPF __________________________, 

Professor _________________________, lotado no (Departamento/Instituto) 

___________________________________________________________________, 

venho respeitosamente manifestar recurso contra a decisão de indeferimento da 

inscrição para promoção a Classe/Nível ______________________. 

 Justificativa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Taubaté, ________________________________ de 20  . 

Assinatura: _____________________.  
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ANEXO XV – REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO 
 

À PRG/COPADD, 

 

Eu _________________________________________________________________ 

Portador do RG: _____________________ e CPF __________________________, 

Professor _________________________, lotado no (Departamento/Instituto) 

___________________________________________________________________ 

Venho respeitosamente manifestar recurso contra a decisão de indeferimento da 

classificação para promoção à Classe/Nível ______________________. 

 Justificativa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Taubaté, ________________________________ de 20  . 

Assinatura: _____________________.  


