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RESOLUÇÃO CT/UFES No 10 DE 15 DE AGOSTO DE 2022 

 

Estabelece critérios para concessão de carga horária 
para atividades de pesquisa aos docentes do 
Departamento de Engenharia Civil do Centro 
Tecnológico da UFES. 

 

O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o que consta do na 
Resolução nº. 35/2001 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, que trata das Normas Gerais 
para Regulamentação Administrativa da Atividade de Pesquisa na UFES, e na Resolução nº. 21/2013 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, que trata do Regulamento Geral das Atividades de 
Pesquisa na UFES e a aprovação da Plenária, por unanimidade, na sessão ordinária do dia 15 de agosto de 
2022, 

 

 

RESOLVE: 

 

 CAPÍTULO I 

 

Art. 1º Altera-se o anexo II da Resolução n° 02/2021 deste Departamento.  

 

Art. 2º. Está Resolução entra em vigor em 15 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 

Vitória, 18 de agosto de 2022 
 
 
 
 

PROF. RONALDO PILAR 
Presidente  
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ANEXO II 
 
 

Atividades de pesquisa no período de concessão de 
destinação de carga horária  

      

(a) Atividades associadas ao 
desenvolvimento da pesquisa (peso de 30%) 

Pontos de 
atividades 

Número 
de alunos 

Semestres 
Pontos 

por 
atividade 

Orientação de trabalho de conclusão de curso 
em andamento ou concluído (1 ponto por 
projeto por semestre) Máximo de 2 semestres 
por projeto 2 

    0 

Orientação de monografia de especialização 
em cursos da UFES em andamento (não 
pagos)    (1 ponto por projeto por semestre) 
máximo de 1 semestre. 2 

    0 

Coorientação de monografia de especialização 
em cursos da UFES em andamento (não 
pagos) (0,5 ponto por projeto por semestre) 
máximo de 1 semestre. 1 

    0 

Orientação de dissertação de mestrado em 
andamento (por aluno por semestre) 4 

    0 

Coorientação de dissertação de mestrado em 
andamento (por aluno por semestre) 2 

    0 

Orientação de tese de doutorado em 
andamento (por aluno por semestre) 8 

    0 

Coorientação de tese de doutorado em 
andamento (por aluno por semestre) 4 

    0 

Orientação de IC, IT e DTI, devidamente 
registrado em órgão competente (por aluno 
por semestre) Máximo de 2 semestres por 
projeto (orientação concluída ou em 
andamento) 2 

    0 

Orientação de pós-doutorado (por aluno) 6     0 

TOTAL (a)       0 

(b) Atividades associadas aos resultados da 
pesquisa (peso de 50%) 

Pontos de 
atividades 

Números de 
publicações/trabalhos 

Pontos 
por 

atividade 

Patente nacional ou internacional 20   0 

Tradução de livro didático ou técnico-
científico publicado 12 

  0 

Editoria de livro didático ou técnico-científico 
publicado 12 

  0 
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Primeira edição de Livro didático ou técnico-
científico publicado 20 

  0 

Edição revisada de livro didático ou técnico-
científico publicado 6 

  0 

Capítulo de livro didático ou técnico-científico 
publicado 8 

  0 

Artigo completo publicado em periódico 
Qualis A  20 

  0 

Artigo completo publicado em periódico 
Qualis B1 ou B2 16 

  0 

Artigo completo publicado em periódico 
Qualis B3 ou B4 12 

  0 

Artigo completo publicado em periódico 
Qualis B5 ou C ou demais 8 

  0 

Editoria geral de periódicos nacionais e 
internacionais 20 

  0 

Trabalhos completos publicados em eventos 
científicos nacionais e internacionais 6 

  0 

Trabalhos completos publicados em eventos 
científicos regionais 4 

  0 

Resumos publicados em eventos científicos 
nacionais e internacionais 4 

  0 

Resumos publicados em eventos científicos 
regionais 2 

  0 

Trabalhos científicos premiados em nível 
nacional ou internacional 16 

  0 

Trabalhos científicos premiados em nível 
regional 10 

  0 

Relatórios técnicos de pesquisa de domínio 
público 6 

  0 

Tese de doutorado de discente orientado, 
defendida e aprovada  16 

  0 

Dissertação de Mestrado de discente 
orientado, defendida e aprovada  10 

  0 

Tese de doutorado de discente coorientado, 
defendida e aprovada  8 

  0 

Dissertação de Mestrado de discente 
coorientado, defendida e aprovada  4 

  0 

Trabalho final de especialização de discente 
orientado, defendido e aprovado (cursos de 
especialização não pagos) 4 

  0 

TOTAL (b)       0 
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(c) Atividades associadas a divulgação e 
avaliação da pesquisa (peso de 20%) 

Pontos de 
atividades 

números de 
atividades/participação 

Pontos 
por 

atividade 

Participação em eventos nacionais ou 
internacionais como conferencista. Mesas-
redondas, palestras, seminários e cursos 
ministrados pelo docente em eventos 
nacionais e internacionais 12 

  0 

Participação em eventos regionais como 
conferencista. Mesas-redondas, palestras, 
seminários e cursos ministrados pelo docente 
em eventos regionais 6 

  0 

Trabalhos apresentados pelo docente em 
conferências nacionais ou internacionais 4 

  0 

Trabalhos apresentados pelo docente em 
conferências regionais 2 

  0 

Coordenação geral de eventos científicos 
nacionais e internacionais 12 

  0 

Coordenação geral de eventos científicos 
regionais 6 

  0 

Membro de comissões organizadoras de 
eventos científicos nacionais ou internacionais 4 

  0 

Membro de comissões organizadoras de 
eventos científicos regionais 2 

  0 

Membro de comissões científicas de eventos 
científicos nacionais ou internacionais 4 

  0 

Membro de comissões científicas de eventos 
científicos regionais 2 

  0 

Consultoria científica ad hoc em instituições 
governamentais, projetos e artigos científicos 4 

  0 

Revisão de artigos em revista nacional ou 
internacional com corpo editorial 4 

  0 

Participação em bancas examinadoras de 
teses de doutorado 4 

  0 

Participação em bancas examinadoras de 
dissertações de mestrado 2 

  0 

Participação em bancas examinadoras de 
monografias de especialização (não pagas) 1 

  0 

Participação em bancas examinadoras de 
trabalhos de conclusão de curso 1 

  0 

Coordenação de organismos ou comissões 
institucionais relacionadas com atividades de 
pesquisa em nível nacional 2 

  0 
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Participação de organismos ou comissões 
institucionais relacionadas com atividades de 
pesquisa em nível nacional 1 

  0 

Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq) 
relacionado com atividade de pesquisa 2 

  0 

Coordenação de programas interinstitucionais 
da CAPES ou do CNPq relacionados com 
atividades de pesquisa 1 

  0 

Membro de comitê assessor Estadual ou 
Municipal relacionado com atividades de 
pesquisa 1 

  0 

Presidência ou direção de entidade, sem fins 
lucrativos, relacionada com atividades de 
pesquisa, em nível nacional e/ou estadual 1 

  0 

Membro de comitê administrativo de 
entidade, sem fins lucrativos, relacionada com 
atividades de pesquisa, em nível nacional e/ou 
estadual 0,5 

  0 

TOTAL (c)       0 

     
PONTUAÇÃO OBTIDA  pesos   
ÁREA (a) 0,0 30% 0,0  
ÁREA (b) 0,0 50% 0,0  
ÁREA (c) 0,0 20% 0,0  

  TOTAL 0,0  

     
 


