
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 49/2003* 

 
* (Revogado pela Resolução nº 02/2005 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 

Estabelece Normas para Alocação de Vagas de 
Docentes efetivos na UFES. 

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 13.065/03-06 – 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE; 

 CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Política Docente deste 
Conselho; 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação, por unanimidade, da Plenária na 
Sessão Extraordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2003, 

 

RESOLVE: 

TÍTULO I 

DAS VAGAS 

Art. 1º A alocação de vagas de docentes efetivos nos departamentos da UFES 
será feita com base no estabelecido nesta Resolução. 

Parágrafo único. A alocação de vagas ocorrerá bi-anualmente, de acordo com 
calendário estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 

Art. 2º Serão usados, exclusivamente, critérios objetivos para a alocação das 
vagas de docentes e para a distribuição de autorizações de concurso. 

Parágrafo único. As autorizações de concurso serão definidas com base no 
desempenho prévio dos departamentos, de acordo com a ordem estabelecida no 
Título II. 

Art. 3º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão será responsável pela 
determinação da ordem de distribuição das vagas para autorizações de concurso 
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de acordo com o estabelecido por esta Resolução. 

Parágrafo único. A Administração Central proverá ao CEPE os meios 
necessários para o cumprimento desta tarefa. 

Art. 4º A alocação de todas as vagas de docentes existentes na UFES deve ser 
regida por esta resolução. 

§ 1º Em caso de ocorrência de novas autorizações de concursos, cuja alocação se 
basear nos dados relativos aos mesmos períodos letivos da autorização 
anteriormente realizada, o preenchimento deverá obedecer à classificação 
existente. 

§ 2º Em caso de ocorrência de novas autorizações de concursos, cuja alocação se 
basear nos dados relativos aos mesmos períodos letivos da autorização 
anteriormente realizada, o preenchimento deverá obedecer a uma nova 
classificação, anulando-se a alocação de vagas sem autorização de concursos e 
das vagas não preenchidas. 

Art. 5º Os dados a serem utilizados para o processamento previsto nesta 
Resolução serão obtidos por formulários específicos, anexos I, II e III desta 
Resolução, que deverão ser preenchidos pelo Departamento de Recursos 
Humanos, pelos Departamentos e pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
respectivamente, os quais serão responsáveis pela exatidão das informações 
fornecidas. 

Parágrafo único. Todos os dados poderão ser objeto de auditoria por 
Comissão estabelecida, especificamente para este fim, pelo CEPE. 

TÍTULO II 

DO CRITÉRIO BASEADO NO DESEMPENHO PRÉVIO 

Art. 6º A alocação das vagas será realizada tendo como base as médias dos 
índices obtidos pelos departamentos nos 04 (quatro) períodos letivos, contados a 
partir da última alocação realizada. 

Parágrafo único. O índice referente aos 04 (quatro) períodos letivos será 
calculado pela fórmula abaixo: 

Índice Fina l= (CHT/N)*[1+0.3*(0,7*IndiceP+0,1*IndiceA+0,2*IndiceE)] 

Art. 7º Para efeito de cálculo da carga horária total (CHT), será considerado o 
somatório das cargas horárias relativas às aulas expositivas ou práticas, as 
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relativas as atividades de estágios supervisionados, e as referentes a orientações 
conforme fórmula abaixo. 

CHT = Aula + Estágio + Orientação 

Art. 8º Para efeito de cálculo do índice final e dos demais índices desta resolução, 
será considerado o número de docentes efetivos lotados nos respectivos 
departamentos (N). 

Parágrafo único. O número de docentes efetivos (N) a ser considerado será o 
existente na data estipulada para fornecimento das informações por parte dos 
departamentos. 

Art. 9º Entende-se por Aula a soma das cargas horárias semanais (CHS) das 
aulas ministradas em disciplinas de cursos de graduação e da pós-graduação 
stricto sensu, de cursos de especialização lato sensu (desde que gratuitos) e 
disciplinas que fazem parte do processo de seleção em novas formas de ingresso 
na graduação (vestibular) desta Universidade. 

§ 1o  Para efeito de cálculo do parâmetro Aula, somente serão consideradas as 
disciplinas em que efetivamente o professor ministre aulas teóricas ou práticas.  

§ 2o Somente serão consideradas as disciplinas sob efetiva responsabilidade 
do departamento. 

§ 3o Caso o mesmo professor ministre aula teórica no mesmo horário para 
mais de uma turma, será computada a carga horária de apenas uma delas. 

§ 4o Caso o mesmo professor ministre aulas de disciplinas diferentes no 
mesmo horário, será computada a carga horária de apenas uma delas. 

§ 5o Caso um professor de um departamento ministre disciplinas em outro 
departamento, a carga horária será contada para aquele departamento 
responsável pela disciplina. 

Art. 10. Entende-se por Estágio as atividades curriculares desenvolvidas pelos 
alunos sob a supervisão presencial dos professores, no local do estágio, com a 
finalidade de formação acadêmica, podendo estas atividades ser externas ou 
internas a Universidade. 
 

Parágrafo único. Para efeito do cálculo do parâmetro Estágio, considerar-se-á 
o equivalente a duas horas aula semanais por cada grupo de 08 (oito) alunos 
matriculados nas disciplinas de supervisão de estágio ou similares, definidas no 
caput deste artigo. 
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Art. 11. Para os demais estágios curriculares obrigatórios considerar-se-á o 
equivalente a 01 (uma) hora aula semanal por cada grupo de 08 (oito) alunos 
matriculados nas disciplinas de supervisão de estágios ou similares. 
 
Art. 12. Entende-se por Orientação as atividades desenvolvidas pelos docentes 
em orientações de estudos, trabalhos, ou projetos previstos em cursos de 
graduação ou pós-graduação, conforme abaixo discriminados, ainda que sob a 
forma de disciplina. 
 

§ 1o Para as orientações de trabalhos, projetos ou monografias finais de curso 
de graduação, iniciação cientifica e grupos PET, devidamente registradas nas   
pro-reitorias correspondentes ou nos organismos de fomento a pesquisa, será 
computada 01 (uma) hora de carga horária semanal (CHS) por aluno, por período. 

§ 2o Para as orientações de monografias de cursos lato sensu gratuitos e 
residências medicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado, serão 
computadas 02 (duas) horas de carga horária semanal (CHS) por aluno, por um 
período de respectivamente 01, 02 e 04 períodos. 

Art. 13. Os índices das fórmulas seguintes serão calculados dividindo-se o índice 
do departamento pelo índice do departamento com o maior valor. 

Art. 14. A pontuação relativa à produção intelectual dos docentes de um 
departamento, que será usada para a obtenção do índice de produção intelectual 
(Índiceprod), será calculada pela fórmula abaixo: 

Ndept

oducaoSomaPontos

CHT

CHT
rrigidaProduçãoCo

depto

média

depto

depto

Pr
).(  

§ 1o Para efeito do cálculo da produção intelectual, serão considerados todos 
os itens de produção intelectual constantes no Relatório do Departamento, com o 
mesmo mecanismo de pontuação de produção científica constante da GED. 

§ 2o O índice de produção intelectual de um departamento será obtido do 
quociente entre o total de pontos corrigido de produção intelectual do 
departamento, como especificado no caput deste artigo e o maior total de pontos 
neste item dentre todos os departamentos da universidade, conforme fórmula 
abaixo: 

maior

depto

prod
rrigidaProduçãoCo

rrigidaProduçãoCo
Índice   
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Art. 15. A pontuação do departamento relativa às atividades de extensão será 
obtida pela fórmula abaixo: 

  ).(
arg

média

depto

depto
CHT

CHT

Ndept

ensãoHoráriaExtSomaC
rrigidaExtensãoCo   

§ 1o Somente serão consideradas as cargas horárias constantes dos projetos 
cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão, com relatório aprovado, e relativas às 
atividades que não tenham remuneração. 

§ 2o O índice relativo às atividades de extensão será obtido pela fórmula 
abaixo: 

maior

depto

extensão
Extensão

Extensão
Índice   

Art. 16. A pontuação de atividades administrativas sob responsabilidade de um 
departamento, usada para a obtenção do índice de atividades administrativas 
(Iadmin) será calculada pela fórmula abaixo: 

).)((
média
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depto
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§ 1o As atividades administrativas exercidas em caráter permanente pelos 
Centros e pela Administração Central serão distribuídas de maneira proporcional 
ao número de professores do departamento. Somente as cargas horárias de 
atividades administrativas permanentes serão pontuadas. 

§ 2o As atividades administrativas serão pontuadas como descrito abaixo. 

I - os pontos de atividades administrativas internas de cada departamento 
(SomaPontosdepto) serão a soma dos pontos relativos às atividades administrativas 
comprovadamente sob responsabilidade do departamento conforme tabela abaixo: 

Atividades administrativas no âmbito de departamento Pontos 

Chefe de Departamento 8 

Subchefe 2 

Coordenador de Curso (graduação e pós-graduação) 8 
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Coordenador de Estágio 2 

Coordenador de Laboratório 2 

Membro de CPAD 1 

Membro de Colegiado de Curso 1 

II – os pontos de atividades administrativas internas de cada Centro 
(SomaPontoscentro) serão a soma dos pontos relativos às atividades administrativas 
comprovadamente sob responsabilidade do Centro conforme tabela abaixo: 

Atividades administrativas no âmbito de centro Pontos 

Vice-Diretor 4 

Coordenador de Pesquisa do Centro 2 

Representante na Câmara de  Extensão 2 

Representante de CPPD 3 

Presidente de comissão no CEPE* 5 

Representante no CEPE* 4 

Presidente de CPAD 3 

Representantes do Centro em outras comissões na Universidade 1 

* os pontos não podem ser cumulativos. 

III – os pontos de atividades administrativas no âmbito da Administração 
Central (SomaPontosufes) serão a soma dos pontos relativos às atividades 
administrativas comprovadamente sob responsabilidade da Administração Central 
conforme tabela abaixo: 

Atividades administrativas no âmbito de Administração Central Pontos 

Representante dos docentes no CUN 2 

Representante da UFES órgãos da administração civil 2 
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Diretor de Departamento Administrativo 4 

Diretor de Órgãos da Administração Central 4 

Membros de comissões da Administração Central 

 (GED e outras) 

1 

§ 3o O índice de atividades administrativas de um departamento será obtido do 
quociente entre o total de pontos de atividades administrativas do departamento, 
como especificado neste artigo, e o maior total de pontos, neste item, dentre todos 
os departamentos da universidade, conforme fórmula abaixo: 

maior

depto

adm
Admin

Admin
Índice   

Art. 17. A alocação de vagas é feita uma por vez em um processo recorrente, no 
qual os índices são corrigidos a cada vaga alocada. 

§ 1º O departamento detentor do maior índice somente receberá uma nova vaga 
quando a diferença entre o seu índice e o de um departamento com menor número de 
vagas for maior do que 15% (quinze por cento). Neste caso, o departamento com 
menor número de vagas obtidas e maior índice terá a vaga alocada. 

§ 2º Este processo deverá ser efetuado até que seja atingida a totalidade de 
vagas existentes na UFES. 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 18. Para a primeira alocação de vagas, serão contados os períodos letivos de: 
2001/2; 2002/1; 2002/2 e 2003/1. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Os resultados da alocação de vagas de docentes definem, bi-anualmente, 
o número de professores efetivos e substitutos do departamento. 

§ 1º Os resultados da alocação de vagas de docentes devem ser 
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encaminhados a todos os departamentos, que terão um prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data de protocolo de recebimento, para impetrar recurso junto ao 
CEPE. 

§ 2º O CEPE tem um prazo de 15 (quinze) dias para julgar os recursos, 
devendo a versão final da distribuição de vagas ser amplamente divulgada pelo 
CEPE.  

Art. 20. A nomeação de docentes concursados ocorre preenchendo-se as vagas 
existentes na UFES, seqüencialmente, da mais antiga para a mais recente. 
 

§ 1º Caberá ao departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal 
do Espírito Santo – DRH/UFES a identificação das vagas destinadas às 
nomeações, segundo o critério de antiguidade.  

§ 2º Caso a vaga do departamento contemplado com autorização para 
concurso, destinada a nomeação de docentes, esteja ocupada por professor 
substituto, o contrato temporário será rescindido, podendo, a critério do 
departamento e comunicado ao DRH/UFES, ser mantida a vigência da relação 
contratual do substituto com a UFEs até o prazo máximo da data de inicio do 
exercício do concursado. 

§ 3º Caso um departamento contemplado com autorização de concurso 
público venha a receber vaga para nomeação que esteja alocada em outro 
departamento da UFES, o DRH deverá providenciar a substituição dessa vaga por 
outra daquele departamento ao departamento cedente. 

 
Art. 21. No caso de um docente da UFES ser aprovado em concurso para professor 
titular da própria UFES, fica autorizada a realização de um concurso para Professor 
Efetivo ou o provimento desta vaga por alguém aprovado em concurso para Professor 
Efetivo no departamento de origem do docente. 

Art. 22. O CEPE estabelecerá um calendário para o processo de realização de 
concurso público para a contratação do docente.  

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - CEPE. 

Art. 24. Revogam-se as Resoluções 38/01, 56/01, 66/01, 70/01 e 48/02 deste 
Conselho e as demais disposições em contrário. 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2003. 
JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO 

PRESIDENTE 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 
 

FORMULÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 
 

FORMULÁRIO 1:  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

INSTRUÇÕES: 
 

Preencher um formulário deste para cada departamento e para o período 2003/01 Considerando o 

número de professores lotados no departamento no dia 31/10/2003. 
 

Departamento: 

Nome do Professor 

Tipo Regime 

E
fe

ti
v
o

 

S
u
b

st
it

u
to

 

V
is

it
an

te
 

V
o

lu
n

tá
ri
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D
E

 

4
0
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o
ra

s 

2
0
 H

o
ra
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Data: ......... / ............ / ............. 
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_______________________________________ 

Diretora do DRH 

ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 
 

FORMULÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 
 

FORMULÁRIO 3: COLEGIADO DO CURSO 
 

FORMULÁRIO 3a: CURRICULO ATUALIZADO DE CURSO 
 

COLEGIADO DO CURSO DE:  _____________________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES: 

 Somente cursos de graduação necessitam fornecer currículo; 

 Levar em conta somente o último currículo aprovado pelo CEPE; 

 Aulas práticas são consideradas quando há ocupação de outro ambiente; 

 No caso de grupos de optativas, numera-las na coluna correspondente; 

 Quando houver disciplinas optativas, descrever em observações as exigências do currículo 

quanto a elas. 
 

Carga Horária Total: ..........................................................................................             Horas 

Carga Horária de Estágio Supervisionado: ........................................................             Horas 

Carga Horária de Disciplinas Obrigatórias: .......................................................             Horas 

Carga Horária de Disciplinas Optativas: ............................................................            Horas 
 

P
er

ío
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o
 

D
ep

ar
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m
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C
ó
d
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o
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a 

D
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Nome da Disciplina 

CHS 

O
b
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g
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ó
ri

a 

O
p
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v
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T
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P
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OBS:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

DATA: .......... / ........../ .......... 

__________________________________________ 

Coordenador do Curso 

 

 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 
 

FORMULÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 
 

FORMULÁRIO 3b: PROJETOS DE GRADUAÇÃO 
 

COLEGIADO DO CURSO DE:   ____________________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES: 

 Preencher este formulário para os períodos 01/02, 02/01, 02/02 e 03/01; 

 Preencher com o número de projetos de graduação e a sigla do departamento dos professores 

orientadores; 

 Usar uma linha para cada caso, podendo assim se ter mais de uma linha por período; 

 Casos que não se enquadram acima devem ser descritos no campo de observações. 

 
 

Período Número Depto 1 Depto 2 Depto 3 Depto 4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

OBS: 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DATA: ......... / ......... / .......... 

 

_____________________________________ 

Coordenador do Curso 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 
 

FORMULÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 
 

FORMULÁRIO 3c: ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 
 

COLEGIADO DO CURSO DE:  _____________________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES: 

 Preencher este formulário para os períodos 01/02, 02/01, 02/02 e 03/01; 

 

Período Professor 
Número de 

Alunos 
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OBS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DATA: ......... / ......... / .......... 

________________________________________________ 

Coordenador do Curso 

 

 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 
 

FORMULÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 
 

FORMULÁRIO 3d: ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
 

COLEGIADO DO CURSO DE:  _____________________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES: 

 Preencher este formulário para os períodos 01/02, 02/01, 02/02 e 03/01; 

 Preencher este formulário para o caso de orientação de monografias de cursos de pós-

graduação latu sensu gratuitos, residência médica, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado concluídos no período; 

 Lançar somente as atividades concluídas no período. 

 

Período: ...................................  Tipo de Orientação: ........................................................................... 

 

 

Aluno  Departamento 

Professor (es)   

   

   

   

   

 
 

 

Aluno  Departamento 

Professor (es)   
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OBS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

DATA: .......... / ........ / ......... 

 

 

_________________________________________________ 

Coordenador do Curso 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 49/2003 – CEPE 

 
FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS 

 
FORMULÁRIO 2:  DEPARTAMENTO 

 
Centro    Departamento  semestre  

 

Nome do professor  

Nº de Matrícula  Nº do SIAPE  Regime de Trabalho  
 
 

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

ENSINO 

PEQUISA EXTENSÃO ADMINSTRAÇÃO  
TOTAL (*) 

Graduação 
Pós-Graduação 

Lato Sensu Mestrado 
Profissional 

Stricto Sensu 

Total 1 Total 2  Total 4 Total 5 Total 6 Total 7 

        
 

(*) –  os valores aqui considerados, referem-se à soma dos Total 1 a Total 7, considerando as atividades  gratuitas desenvolvidas pelo docente, cuja 
remuneração é somente da UFES, não considerando as atividades esporádicas. 
Total 1 – vide item 2.1.1; total 2 – vide item 2.2.1.1; Total 3 – vide item 2.2.2.1; Total 4 – vide item 2.2.3.1; Total 5 – vide item 3; Total 6 – vide item 4; 
Total 7 – vide item 5. 

 
2 – ATIVIDADE DE ENSINO 
 

2.1 – Ensino de GRADUAÇÃO 
 

2.1.1 – CHS – Carga Horária Semanal 

DISCIPLINA 
Turma nº CHS Nº Alunos 

Disciplina  
compartilhada (+) 

Curso 
CÓDIGO NOME 

       

       
 

 (+) – Caso seja disciplina compartilhada, informar o(s) nome(s) do(s) professor(es) Total 1 (*)     
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2.1.2 – Orientação de Monografia, Trabalho Final de Curso ou Projeto de Graduação 
 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos 

   

   
 

 
 

2.1.3 – Participação em Banca Examinadora de Monografia, Trabalho Final de Curso ou Projeto de Graduação 
 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos 

   

   
 

2.1.4 – Orientação de Estágio Supervisionado, Supervisão Escolar e outros 
 

Código da 
Disciplina 

Nome do aluno Organização 
Período 

Início Término 

     

     

 
2.1.5 – Orientação do PBIC, PIVIC, PET e outros 
 

Registro Título do Projeto Nome do Aluno 
Período 

Início Término 

     

     

 
2.2. – Ensino de PÓS-GRADUAÇÃO 
 

2.2.1 – LATO SENSU 
 

2.2.1.1 – CHS – Carga Horária Semanal 

DISCIPLINA 
Turma nº CHS Nº Alunos Curso 

Gratuito 
Nº Resolução IES 

CÓDIGO NOME Sim Não 

          

          

 Total 2 (*)       

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

2.2.1.2 – Orientação de Monografia ou Trabalho Final de Curso 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos IES 

    

    
 

2.2.1.3 – Participação em Banca Examinadora de Monografia ou Trabalho Final de Curso 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos IES 

    

    
 
 
 

 
2.2.2 – MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 
 

2.2.2.1 – CHS – Carga Horária Semanal 

DISCIPLINA 
Turma nº CHS Nº Alunos Curso 

Gratuito Nº 
IES 

CÓDIGO NOME Sim Não Resolução 

          

          

  Total 3 (*)       

 
 
2.2.2.2 – Orientação de Tese 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos IES 

    

    

    

 
2.2.2.3 – Participação em Banca Examinadora de Tese 

Curso Título do Trabalho Nome dos Alunos IES 

    

    

    

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 
2.2.3 – STRICTO SENSU 
 

2.2.3.1 - CHS – Carga Horária Semanal 

DISCIPLINA 
Turma Nº CHS Nº Alunos Curso 

Gratuito 
Nº Resolução IES 

CÓDIGO NOME Sim Não 

          

          

          

 Total 4 (*)       

 
2.2.3.2 – Orientação de Dissertação e Tese 

Curso IES  Título do Trabalho Nome dos Alunos 

    

    

    

 
 
 
2.2.3.3 – Participação em Banca Examinadora de Dissertação de Tese 

Curso IES Título do Trabalho  Nome dos Alunos  

    

    

    
 
 

3 – ATIVIDADE DE PESQUISA 
 

Projeto de Pesquisa 
Registro na PRPPG CHS 

Período 

Código Nome Início Termino 

      

      

      

  Total 5 (*)   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 
 

4 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Projeto de Extensão 
Registro na PROEX CHS 

Período 

Código Nome Início Termino 

      

      

      

  Total 6 (*)   
 
 

5 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Especificação Atividade administrativa 
Documento 
designação 

CHS 
Período 

Início Término 

Estrutura da UFES      

Comissões Administrativas      

Comissões de Sindicância      

Representação da UFES 
na Comunidade 

     

Comissão para seleção de 
professores efetivos e 
substitutos 

     

 Total 7 (*)    

 
 
 
6 – PUBLICAÇÕES 
 

Tipo Título Periódico/Nome/Ano Evento 

Artigo    

Livro    

Capítulo livro    

Resumo    



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 
 
7 – ATIVIDADES DE PALESTRAS, CURSOS, PROJETOS E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE (ATIVIDADE 
ESPORÁDICA) 
 

Atividade 

Organização Curso 

Gratuito Nº Documento 
autorização 

atividade 
esporádica 

Período 

Tipo Nome Documento Gerado (**) Sim Não Início Término 

          

          

          

(**) – Relatório, arquivo eletrônico, apostila, etc. 
 
 
8 – OUTRAS ATIVIDADES 
 

Atividade 

Organização Curso 

Gratuito Nº Documento 
autorização 

atividade 
esporádica 

Período 

Tipo Nome Documento Gerado (**) Sim Não Início Término 

          

          

          

(**) – Relatório, arquivo eletrônico, apostila, etc. 
 


