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RESOLUÇÃO Nº 42/2010, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 

 
 
 

Aprova a Regulamentação para a 
Atividade Docente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro 

 
 

 
O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 107 de 12 de março de 2010, publicada no DOU de 16 de março de 2010, 737, 
de 17/11/2010, publicada no DOU de 19 de novembro de 2010 e, 758 de 24/11/2010, 
publicada no DOU em 29 de novembro de 2010, em sessão realizada no dia 29 de novembro 
de 2010 – Processo nº 23199.000421/2010-46, resolve aprovar a Regulamentação para a 
Atividade Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 
Mineiro nos termos a seguir:  
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.1º - A presente Resolução trata das atividades dos Professores do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico e dos Professores Substitutos regidos pelas Leis 11.784/2008, 
8.112/90 e 8.745/93, respectivamente, em conformidade com o que estabelece a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, o Decreto 94.664/87, a Portaria/MEC 
nº 475/1987 e a legislação vigente. 

 
CAPITULO II 

DA FINALIDADE 
 

Art. 2º - Acompanhar o desenvolvimento da Atividade Docente e fornecer subsídios à 
tomada de decisão, sendo observada a legislação vigente no que se refere a: avaliação do 
estágio probatório; progressão funcional; participação em congressos, seminários e 
congêneres; concessão de bolsas; liberação para capacitação e qualificação; concessão e 
manutenção de Dedicação Exclusiva.  
 
 
 
 



 
CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 3º - Regulamentar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das 
atividades de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Extensão e Administrativo-
pedagógicas dos docentes do Instituto tendo como objetivos específicos: 

I. estimular e valorizar a produção acadêmica nas atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 

II. estabelecer parâmetros qualitativos e quantitativos aos indicadores acadêmicos 
institucionais que conduzam à excelência nas avaliações de cursos e programas 
do Instituto; 

III. estabelecer referenciais que possibilitem equalizar as atividades e as condições 
de trabalho docente, respeitadas as suas particularidades; 

IV. contribuir para efetivar a concepção, execução e avaliação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
CAPÍTULO IV 

DO REGIME DE TRABALHO 
 
Art. 4º - Os docentes estão submetidos a um dos seguintes regimes de trabalho: 

I.               tempo parcial de 20 horas semanais; 
II. tempo integral de 40 horas semanais divididos em dois turnos diários 

completos; 
III. dedicação exclusiva, sendo 40 horas semanais divididas em dois turnos 

diários completos e estando vedado o exercício de outra atividade 
remunerada, pública e/ou privada, respeitando as exceções legais. 

 
Art. 5º - O servidor ingressa na carreira em um dos regimes de trabalho – 20h ou 40h –, 
conforme estabelecido em edital de concurso, podendo, mediante política institucional e em 
consonância com a legislação vigente, obter a concessão do regime de Dedicação Exclusiva.  
 

CAPÍTULO V 
DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE 

 
Art.6º - Entende-se por Plano de Trabalho do Docente o detalhamento das atividades a 
serem exercidas durante o semestre (letivo), com base nos ANEXOS I e II desta Resolução, 
contendo a pontuação destinada a cada uma das atividades, sua discriminação, as portarias 
de designação (se for o caso) e o local de trabalho. 
 
Art. 7º - O Plano de Trabalho Docente deverá ser elaborado semestralmente, conforme 
PLANILHA do ANEXO I e formulário do ANEXO II e apresentado até quinze (15) dias 
após o início do período letivo, juntamente com os Planos de Ensino das Unidades 
Curriculares, elaborados em consonância com os Projetos Pedagógicos e Regulamentos da 
Organização Didática dos Cursos. 
 
§1º – Todas as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, previstas no Plano de Trabalho do 
docente deverão estar cadastradas nas respectivas coordenações.  
 



§2º – O docente deverá ser informado das unidades curriculares que irá ministrar no 
semestre subsequente em, no mínimo, 20 dias antes do final do semestre em curso, exceto 
em casos excepcionais. 
 
Art. 8º – Cada docente deverá totalizar uma pontuação mínima de 80 oitenta (pontos), a 
partir da soma da pontuação das atividades que se encontram discriminadas no ANEXO I. 
 
Parágrafo único – A pontuação final de cada docente será obtida no final do ano letivo a 
partir da média de pontos atingidos no primeiro e no segundo semestres. 
 
Art. 9° - Os Planos de Trabalho dos Docentes deverão ser aprovados pela Diretoria de 
Ensino ou equivalente.  

 
CAPÍTULO VI  

DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Art. 10 – As atividades de ensino consistem nas ações dos docentes diretamente vinculadas 
aos cursos e programas regulares de todos os níveis e modalidades de ensino. 
 
§1º - O docente, atuando em sala de aula, no Ensino Médio, Técnico, Graduação ou Pós-
graduação, deverá atender à pontuação mínima prevista no Art. 8º, observando os 
quantitativos de pontos estabelecidos no ANEXO I desta resolução, dando prioridade às 
atividades previstas nos cursos regulares. 
 
§2º - Ministrar aulas é a atividade prioritária; assim, o professor não deve preteri-la em 
relação às demais atividades, exceto mediante convocações previstas em lei. 
 
§3º - As convocações da Reitoria, Direção Geral, das Diretorias de Ensino e das 
Coordenações de Curso deverão ser atendidas, ressalvando-se o disposto no parágrafo 
anterior. 
 
Art. 11 - São consideradas atividades de ensino: 

I. aulas; 
II. preparação de aulas e de material didático; 
III. orientação de Estágio Curricular Supervisionado; 
IV. supervisão de Estágio e/ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);  
V. orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
VI. atendimento ao discente; 
VII. atendimento aos Programas de Nivelamento de Estudos; 
VIII. coordenação de Programas de Monitoria; 
IX. orientação de monitoria; 
X. atendimento a Programas de Acesso e Permanência; 
XI. supervisão de Atividades Complementares; 
XII. orientação de Atividades Complementares; 
XIII. atendimento a programas e/ou atividades específicas. 

 
Art. 12 - A prioridade de distribuição da carga horária deve ser dada às aulas. 
 
Parágrafo único. As aulas deverão ser distribuídas de acordo com as necessidades de cada 
campus responsável pela organização do ensino, priorizando o processo de ensinar e 



aprender e preponderando os aspectos educativos e coletivos sobre os aspectos 
administrativos e individuais. 
 
Art. 13 - A distribuição, a efetivação e o controle da carga horária do docente são de 
responsabilidade e orientação da Diretoria de Ensino e de suas Coordenações. 
 
Art. 14 – A distribuição da carga horária referente às aulas, caso não haja consenso entre os 
docentes da área, será realizada pela Diretoria de Ensino ou equivalente, com base nos 
seguintes critérios:  

I.               área de conhecimento do concurso e área de formação acadêmica; 
II. menor tempo de efetivo exercício em docência no IFTM; 
III. menor tempo de exercício na Rede Federal. 

 
Parágrafo único - Na distribuição de aulas dos cursos de pós-graduação, a maior titulação 
será considerada como segunda prioridade.  
 
Art. 15 – A carga horária de aulas a ser cumprida pelo docente terá limite máximo de 50% 
(cinquenta por cento) e mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária do respectivo 
Regime de Trabalho. 
 
Parágrafo único - A carga horária de aulas corresponde à atividade teórica prática 
desenvolvida em salas de aulas, em laboratórios, em campo e em ambientes tecnológicos. 
 
Art. 16 - Poderá ter reduzida a respectiva carga horária de aulas, o docente: 

I. designado para exercer funções de Diretoria, Gerência, Coordenação, 
Assessoria ou Planejamento junto a Administração; 

II.         que estiver participando de programas de pós-graduação, de acordo com 
regulamentação específica. 

 
Parágrafo único – A redução da carga horária de aulas vigorará durante o período em que o 
docente exercer a atividade que a justifique.  
 
Art. 17 – Quando a carga horária de aulas do docente, nos cursos regulares, não atingir o 
mínimo estabelecido no Art. 15 a mesma será complementada seguindo as atividades 
discriminadas no ANEXO I, em concordância com a Diretoria de Ensino ou equivalente. 
 
Art. 18 – A pontuação de atividades de ensino para efeito de contagem deverá considerar:  

I.      aulas de Ensino Médio, Técnico, Graduação e Pós Graduação; aulas na 
Modalidade de EaD; aulas em cursos de férias (durante os recessos); aulas em 
Nivelamento de Estudos, aulas de reforço e/ou outros Programas de Acesso e 
Permanência – dois pontos e meio (2,5) por hora; 

II.      preparação de aulas e material didático – 100% (cem por cento) da pontuação 
de cada atividade relacionada no item I deste artigo; 

III.      orientação de Estágio Curricular Supervisionado – sem limite de estudantes, 
sendo dois (2) pontos por estudante; 

IV.      orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) / estudante – sem 
limite de estudantes, sendo três pontos (3) por estudante; 

V.      atendimento regular ao discente constante no horário de trabalho / aulas – 
máximo duas (2) horas, sendo dois pontos (2) por hora;  



VI.      coordenação de Programa de Monitoria e/ou Nivelamento – máximo um (1) 
programa, sendo quatro pontos (4) por programa; 

VII.      orientação de Monitoria ou Nivelamento / monitor – máximo dois (2) 
monitores, sendo dois pontos (2) por monitor;  

VIII.      supervisão de Atividades Complementares / curso – máximo um (1) curso, 
sendo quatro pontos (4) por curso; 

IX.       supervisão de estágio / curso – máximo um (1) curso, sendo quatro pontos 
(4) por curso; 

X.      supervisão de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) / curso – máximo um 
(1) curso, sendo quatro pontos (4) por curso; 

XI.      realização de visita técnica (responsável), acompanhamento em atividades 
extracurriculares – máximo quatro pontos (4), sendo dois pontos (2) por 
atividade; 

XII.      acréscimo de um ponto (1)  por turma excedente, quando o total de turmas 
em que o docente ministrar aulas for superior a quatro (4); 

XIII.      acréscimo de um ponto (1) por unidade curricular excedente, quando o total 
de unidades curriculares / disciplina em que o docente ministrar aulas for 
superior a três (3). 

 
Art. 19 - No exercício das atividades de ensino, os docentes do Instituto incumbir-se-ão de: 

I.         participar da elaboração da proposta pedagógica; 
II.         elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo proposta pedagógica; 
III.         zelar pela aprendizagem do discente; 
IV. manter atualizado o lançamento de atividades, notas e frequencia no Sistema 

Acadêmico; 
V. ministrar aulas, cumprindo as atividades que lhes são específicas: carga 

horária, conteúdo programático, planejamento, avaliação, desenvolvimento 
profissional e os dias letivos estabelecidos;  

VI. estabelecer estratégias de recuperação para os discentes de menor rendimento 
escolar; 

VII. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 

VIII.          participar das reuniões administrativo-pedagógicas; 
IX. comunicar à chefia imediata, com no mínimo quarenta e oito horas (48h) de 

antecedência, a ausência, mesmo quando em atividade de interesse da 
Instituição,  providenciando sua substituição junto à coordenação do curso, 
salvo em situações emergenciais. 

 
Art. 20 – A preparação de aulas e material didático é parte integrante da carga horária do 
docente, compreendendo a realização de estudos, pesquisas bibliográficas, planejamento e 
avaliação. 
 
Art. 21 – Nos casos em que o docente estiver legalmente impedido de desenvolver suas 
atividades por período de até 30 dias, caberá ao coordenador do curso, em conjunto com o 
respectivo docente, programar e planejar a reposição das aulas. 
Parágrafo único - Caso a reposição das aulas não possa ser ministrada pelo docente 
responsável, as mesmas serão redistribuídas entre os docentes da área. 
 
Art. 22 – A atividade de ensino é própria da carreira docente, não podendo ser delegada a 
terceiros. 



 
Art. 23 - A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e docentes desenvolvendo 
atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos. 
 
Art. 24 - As unidades curriculares na modalidade de Educação a Distância deverão incluir 
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias 
de informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais ou atividades de tutoria.  
 
Parágrafo único. A tutoria das unidades curriculares consistirá de carga horária específica. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
Art. 25 – As atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação constituem-se na geração e 
divulgação do conhecimento científico e tecnológico a partir das necessidades da 
comunidade e dos desafios que as fronteiras do conhecimento propõem, envolvendo a 
comunidade acadêmica e aprimorando os processos de ensino, aprendizagem e extensão. 
 
Art. 26 – Serão consideradas atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação, as ações dos 
docentes diretamente vinculadas a: 

I.       coordenação de Projetos de Pesquisa – máximo dois (2) projetos, sendo dez 
pontos (10) por projeto;  

II.       participação em Projetos de Pesquisa – máximo dois (2) projetos, sendo três 
pontos (3) por projeto;  

III.       orientação de Trabalho de Iniciação Científica e Tecnológica / educando – 
máximo cinco (5) estudantes, sendo quatro pontos (4) por estudante; 

IV.       orientação de monografia Lato Sensu – sem limite de estudantes, sendo três 
pontos (3) por estudante; 

V.       orientação de Dissertação / educando – máximo dois (2) estudantes, sendo 
oito pontos (8) por estudante; 

VI.       orientação de Tese / educando – máximo dois (2) estudantes, sendo oito 
pontos (8) por estudante; 

VII.        co-orientação de Dissertação e Tese / educando – máximo dois (2) estudantes, 
sendo quatro pontos (4) por estudante; 

VIII.         liderança de Grupo de Pesquisa / grupo – máximo um (1) grupo, sendo quatro 
pontos (4) por grupo; 

IX.         participação em grupo de pesquisa no IFTM ou outras Instituições – máximo 
dois (2) grupos, sendo dois pontos (2) por grupo; 

X.         publicação de artigo em periódico Qualis A1 e A2 – sem limite, sendo oito 
pontos (8) por artigo; 

XI.         publicação de artigo em periódico Qualis B1 e B2 – sem limite, sendo seis 
pontos (6) por artigo; 

XII.         publicação de artigo em periódico Qualis B3 e B4 – sem limite, sendo quatro 
pontos (4) por artigo; 

XIII.         publicação de artigo em periódico Qualis B5 e C – sem limite, sendo dois 
pontos (2) por artigo; 



XIV.         publicação de artigo em periódico sem Qualis para qualificação – sem limite, 
sendo um ponto (1) por artigo; 

XV.         aceite de artigo – sem limite, sendo dois (2) pontos por artigo; 
XVI.         submissão de artigos para periódicos – máximo três (3) artigos, sendo dois 

pontos (2) por artigo; 
XVII.        produção e lançamento de software / produção de piloto / projeto / protótipo – 

sem limite, sendo dez pontos (10); 
XVIII.      propriedade intelectual (processo, técnica, produtos e serviços) – patente, 

direito autoral – sem limite, sendo quinze pontos (15) por propriedade; 
XIX.         protocolo de depósito de propriedade intelectual – sem limite, sendo dois 

pontos (2) por protocolo; 
XX.         revisão de periódico – sem limite, sendo quatro pontos (4) por periódico; 
XXI.         atuação enquanto membro de corpo editorial – máximo um (1), sendo quatro 

pontos (4) por atividade; 
XXII.        obtenção de bolsa de produtividade CNPq – máximo uma (1), sendo oito 

pontos (8) por bolsa;  
XXIII.      atuação enquanto parecerista ad hoc em eventos – máximo dois (2), sendo 

dois pontos (2) por atividade; 
XXIV.       participação em painel, mesa redonda, congresso, conferência e similares – 

sem limite, sendo dois pontos (2) por participação; 
XXV.        trabalho completo – evento nacional/internacional – máximo três (3) 

trabalhos, sendo quatro pontos (4) por trabalho; 
XXVI.       trabalho completo – evento local/regional – máximo três (3) trabalhos, sendo 

três pontos (3) por trabalho; 
XXVII. trabalho em resumo expandido – máximo três (3) trabalhos, sendo dois 

pontos (2) por trabalho; 
XXVIII. trabalho em resumo simples – máximo três (3) trabalhos, sendo um ponto (1) 

por trabalho. 
 
Parágrafo único - Serão pontuados os projetos de pesquisa que atendam às condições 
seguintes. 
 

I.    O docente deverá estar incluído em um Grupo de Pesquisa cadastrado e 
certificado pela instituição, no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

II.    Os projetos de pesquisa deverão estar articulados e inseridos nos respectivos 
Grupos de Pesquisa; 

III.    Os projetos de pesquisa deverão ser aprovados pela respectiva coordenação ou 
órgão colegiado. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Art. 27 – As atividades de extensão consistem nos processos educativos, culturais, 
científicos e tecnológicos que se articulam e se integram ao ensino e à pesquisa. 
 
Art. 28 – Serão consideradas atividades de extensão: consultorias, assessorias, cursos, 
simpósios, conferências, congressos, seminários, fóruns, workshops, debates, palestras, 
atividades assistenciais, artísticas, esportivas, culturais e afins, propostas individual ou 
coletivamente, realizadas nos campi ou fora deles, conforme regulamentação própria. 



 
Parágrafo único – Para que seja alocada a pontuação destinada a atividades de extensão, 
deverão ser atendidas as seguintes condições: 
 

I. coordenação de Projeto de Extensão / projeto – máximo dois (2) projetos, 
sendo dez pontos (10) por projeto;  

II. participação em Projeto de Extensão / projeto – máximo dois (2) projetos, 
sendo três pontos (3) por projeto;  

III. orientação de estudante em Projeto de Extensão / estudante – máximo três (3) 
estudantes, sendo quatro pontos (4) por estudante; 

IV. prestação de Serviço, Consultoria, Assessoria, Parecer, Perícia / atividade – 
máximo dois (2), sendo três pontos (3) por atividade; 

V. coordenação de Comissão Organizadora de Eventos – máximo dois (2), sendo 
seis pontos (6) por coordenação; 

VI. atuação enquanto membro de Comissão Organizadora de Eventos – sem 
limite, sendo dois pontos (2) por comissão; 

VII. realização de palestras internas e externas – sem limite, sendo três pontos (3) 
por palestra; 

VIII. direção de espetáculo artístico (teatro, dança, música, visual, áudio) – 
máximo dois (2), sendo seis (6) por espetáculo; 

IX. XIX. atuação em espetáculo artístico (teatro, dança, música, visual, áudio) – 
máximo dois (2), sendo três pontos (3) por espetáculo; 

X. criação / atuação em performance – máximo dois (2), sendo dois pontos (2) 
por atividade; 

XI. publicação de artigo em jornais, desde que aprovados pela Instituição – 
máximo seis (6), sendo um ponto (1) por atividade. 

 
Art. 29 – As atividades de Extensão, propostas por iniciativa do docente, deverão estar de 
acordo com as políticas de extensão da Instituição e serem aprovadas pela Coordenação de 
Extensão ou equivalente.  
 

CAPÍTULO XIX 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS 

 
Art. 30 – As Atividades Administrativo-Pedagógicas consistem na coordenação e/ou 
execução de ações visando o apoio à gestão institucional.  
 
Art. 31 – São consideradas Atividades Administrativo-pedagógicas: 
 

I. presidência/coordenação de Comissões e Órgãos Colegiados – sem limite, 
sendo quatro pontos (4) por atividade; 

II. atuação enquanto membro de órgãos colegiados / comissão – sem limite, 
sendo dois pontos (2) por atividade; 

III. coordenação de curso, de turno e/ou Função Gratificada – máximo um (1), 
sendo vinte e oito pontos (28) pela atividade; 

IV. atuação enquanto coordenador colaborador de curso – máximo um (1), sendo 
quatorze pontos (14) pela atividade; 

V. atuação enquanto responsável por núcleo / área ou equivalente – máximo um 
(1), sendo quatro pontos (4) por atividade; 



VI. participação / acompanhamento de processo de compras e serviços – sem 
limite, sendo quatro pontos (4) por atividade; 

VII. cargo de direção – até 40 horas semanais, máximo de oitenta (80) pontos; 
VIII. participação em reuniões de núcleo / área ou equivalente – sem limite, sendo 

dois pontos (2) por participação; 
IX. participação em reuniões de cursos – sem limite, sendo dois pontos (2) por 

participação; 
X. presidência de comissão permanente – máximo um (1), sendo seis pontos (6) 

por atividade; 
XI. atuação enquanto membro de comissão permanente – máximo duas (2), sendo 

três pontos (3) por atividade; 
XII.      participação em reuniões pedagógicas / período – sem limite, sendo dois 

pontos (2) por período; 
XIII.      participação em reunião de pais / reunião – sem limite, sendo dois pontos (2) 

por reunião. 
 

§1º – As reuniões previstas nos incisos deste artigo devem atender às necessidades 
institucionais e a participação dos docentes deve ser registrada em lista de presença.  
 
§2º – O docente deverá participar das reuniões dos cursos aos quais esteja vinculado, sendo 
suas ausências justificadas desde que esteja em sala de aula, legalmente impedido ou em 
outras atividades consideradas prioritárias, previstas em regulamento próprio ou por 
convocação da Direção Geral ou de ordem superior de acordo com a legislação vigente.  
 
Art. 32 – As atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, 
coordenação, além de outras previstas na legislação vigente são consideradas atividades 
acadêmicas próprias de pessoal docente, em conformidade com os incisos II dos art. 3º e 4º 
do Anexo ao Decreto nº 94.664 de 23 de julho de 1987 e, no que couber, da Lei nº 11.301 de 
10 de maio de 2006.  

 
CAPÍTULO X 

OUTRAS ATIVIDADES DOCENTES 
Art. 33 - São consideradas outras atividades docentes: 

I.         participação em banca de avaliação de TCC – sem limite, sendo três pontos 
(3) por banca; 

II.         participação em banca de avaliação de estágio / banca - sem limite, sendo dois 
pontos (2) por banca; 

III.         participação em bancas de avaliação e qualificação de mestrado e doutorado – 
sem limite, sendo seis pontos (6) por participação; 

IV.          publicação de livro com ISBN – sem limite, sendo dez pontos (10) por 
publicação; 

V.         publicação de capítulo de livro com ISBN – sem limite, sendo cinco pontos 
(5) por publicação; 

VI.         organização de livro com ISBN – sem limite, sendo cinco pontos (5) por 
atividade; 

VII.         tradução de livro com ISBN – sem limite, sendo dez pontos (10) por tradução; 
VIII.         tradução de capítulo de livro e artigos completos com ISBN ou ISSN – sem 

limite, sendo cinco (5) pontos por tradução; 
IX.         elaboração de apostila inédita – sem limite, sendo três pontos (3) por apostila; 



X.         elaboração de projeto técnico (civil, elétrico, hidráulico, ambiental, etc.) – 
sem limite, sendo seis pontos (6) por projeto; 

XI.          participação em cursos de qualificação e aperfeiçoamento – máximo um (1) 
curso, sendo quatro pontos (4) por curso; 

XII.         participação como estudante em cursos Lato Sensu – máximo um (1) curso, 
sendo quatro pontos (4) por curso; 

XIII.         participação como estudante em curso de mestrado ou doutorado em 
disciplina isolada – máximo uma (1) disciplina, sendo quatro pontos (4) por 
disciplina; 

XIV.         participação como estudante em curso de mestrado, doutorado ou pós-
doutorado com flexibilização de horário – máximo um (1) curso, sendo trinta 
pontos (30) por curso; 

XV.          participação como estudante em curso de mestrado, doutorado ou pós-
doutorado com liberação total – máximo um (1) curso, sendo oitenta pontos 
(80) por curso; 

XVI.         representação em conselho / colegiados externos (comunitários, empresariais, 
profissionais, etc.) – máximo dois (2), sendo quatro pontos (4) por atividade; 

XVII. participação em reuniões externas de interesse do IFTM / reunião – sem 
limite, sendo dois pontos (2) por reunião; 

XVIII. participação em comissões externas de avaliação institucional e de cursos – 
máximo duas (2) comissões, sendo dois pontos (2) por avaliação. 

 
 

 
CAPÍTULO XI 

DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTES 
 
Art. 34 – O acompanhamento e a verificação das atividades dos docentes serão realizados 
por uma comissão constituída pelo Diretor de Ensino como presidente nato, pelo 
coordenador geral de ensino ou equivalente, por dois representantes dos coordenadores de 
cursos e por dois representantes da CPPD.  
 
Art. 35 – O docente deverá encaminhar à diretoria de ensino do campus o Relatório 
Semestral de Trabalho (ANEXOS I) referente às atividades por ele desenvolvidas, 
devidamente comprovadas, em até 10 dias após o término do semestre em curso, conforme 
estabelecido no calendário acadêmico a fim de comprovar o cumprimento do Plano de 
Trabalho. 
§1º – Para a validação do Relatório de Trabalho o docente deverá ter concluído o 
lançamento das atividades, notas e frequência no Sistema Acadêmico, relativas ao período 
vigente. 
 
§2º – O não cumprimento da pontuação mínima prevista neste regulamento deverá ser 
justificado, devendo ser compensado no semestre imediatamente posterior.  
 
Art. 36 – Atividades desenvolvidas pelos docentes que se enquadram em mais de uma área 
de atuação serão pontuadas uma única vez. 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 



Art. 37 – O docente, sob qualquer regime de trabalho, em função da necessidade do Instituto 
e de seu consentimento, poderá desenvolver atividades docentes ou administrativas em 
quaisquer cursos e setores do Instituto, observando-se sua formação acadêmica e/ou 
experiência profissional.   
 
Art. 38 - O docente que não atingir a carga horária mínima de aula/semana (30%) deverá 
apresentar justificativa à Diretoria de Ensino. 
 
Art. 39 - O docente que não alcançar a pontuação mínima (80 pontos) deverá apresentar 
justificativa e novo plano de trabalho contemplando atividades que permitam o alcance da 
mesma. 
 
Art. 40 – Aulas ministradas em programas e projetos com remuneração específica não 
poderão ser consideradas para efeito de pontuação.  
 
Art. 41 – O descumprimento deste regulamento será passível de apuração e aplicação de 
penalidades nos termos das Leis 8.112/90, 11.784/2008, 8.745/93 e suas alterações. 
 
Art. 42 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do Campus em consonância 
com a Reitoria. 
 
Parágrafo único – Caso haja recurso, será encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - CEPE para as providências necessárias. 
 
Art. 43 – Este regulamento poderá ser revisado e/ou alterado a qualquer tempo pelo 
Conselho Superior. 
 
Art. 44 – Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação e sua 
implantação ocorrerá no semestre subsequente. 
 
 
Uberaba, 29 de novembro de 2010. 
 
 
 
Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira 
Presidente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEC - SETEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

Planilha de informações para avaliação da atividade docente

Docente: Admissão:
Classe: Nível: Regime: 40 Titulação: FG/CD:

A. Atividade aula*

A.1 Em cursos regulares / hora 2,5

12 20

0
A.2 2,5 0
A.3 Em cursos de férias (horas) (durante os recessos) 2,5 0
A.4 Em cursos de pós graduação 2,5 0
A.5 Em outros programas e projetos 2,5 0
A.6 Em cursos de extensão 2,5 0

Total somente em aula 0 0

B. Preparação de aulas e material didático - 100% da carga horária total de aulas 100% da CH de aulas 0
Total de pontos obtidos na atividade aula no período de avaliação 0

* Para a atividade aula são considerados 2,5 pontos por hora (60min) de aula/semana CH media/sem. 0

1 Atividades de Ensino

1.1 Orientação de Estágio Curricular Supervisionado / estudante 2 0 Sem limite 0
1.2 Supervisão de estágio / curso 4 0 4 0
1.3 Atendimento ao discente / hora constante no horário de trabalho / aulas 2 0 4 0
1.4 Coordenação de Programa de Monitoria ou Nivelamento 4 0 4 0
1.5 Orientação de Monitoria ou nivelamento / monitor 2 0 4 0
1.6  Supervisão de Atividades Complementares / curso 4 0 4 0
1.7 Orientação de TCC / estudante 3 0 Sem limite 0
1.8 Supervisão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) / curso 4 0 4 0
1.9 Realização de visita técnica (responsável) / acompanhamento em atividades extracurriculares 2 0 4 0
1.10 Em cursos regulares, acima de 4 turmas, acréscimo de 1 (um) ponto por turma excedente 1 0 Sem limite 0

1.11 1 0 Sem limite 0

Total de pontos em Atividades de Ensino para pontuação no semestre 0

Pontuação da 
atividade

CH realizada 
no semestre (h)

CH 
Mínima

CH 
Máxima

Pontos 
obtidos

Na modalidade de EaD (Não remunerada)

Pontuação da 
atividade

Quantidade 
Realizada no 

semestre

Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Pontos 
obtidos

Em cursos regulares, acima de 3 unidades curriculares / disciplinas, acréscimo de 1 ponto por 
unidade curricular excedente



2. Atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

2.1 Coordenação de Projetos de Pesquisa 10 0 20 0
2.2 Participação em Projetos de Pesquisa 3 0 6 0
2.3 Orientação de trabalho de Iniciação Científica e Tecnológica / educando 4 0 20 0
2.4 3 0 Sem limite 0
2.5 Orientação de Dissertação / educando 8 0 16 0
2.6 Orientação de Tese / educando 8 0 16 0
2.7 4 0 8 0
2.8 Liderança de Grupo de Pesquisa / grupo 4 0 4 0
2.9 Participação em Grupo de Pesquisa no IFTM ou outras Instituições 2 0 4 0
2.10 8 0 Sem limite 0
2.11 6 0 Sem limite 0
2.12 4 0 Sem limite 0
2.13 2 0 Sem limite 0
2.14 1 0 Sem limite 0
2.15 Aceite de artigo 2 0 Sem limite 0
2.16 2 0 6 0
2.17 Produção e lançamento de software / Produção de piloto / projeto / protótipo 10 0 Sem limite 0
2.18 Propriedade Intelectual (processos, produtos e serviços) - patente, direito autoral 15 0 Sem limite 0
2.19 Protocolo de depósito de propriedade intelectual 2 0 Sem limite 0
2.20 Revisão de Periódico 4 0 Sem limite 0
2.21 Membro de corpo editorial 4 0 4 0
2.22 Bolsista produtividade CNPq 8 0 8 0
2.23 2 0 4 0
2.24 Participação em painel, mesa redonda, congresso, conferência e similares 2 0 Sem limite 0
2.25 Trabalho completo - evento nacional/internacional 4 0 12 0
2.26 Trabalho completo - evento local/regional 3 0 9 0
2.27 Trabalho em resumo expandido 2 0 6 0
2.28 Trabalho em resumo simples 1 0 3 0

Total de pontos em Atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação para pontuação no semestre 0

Pontuação da 
atividade

Quantidade 
Realizada no 

semestre

Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Pontos 
obtidos

Orientação monografia Lato Sensu

Co-orientação de Dissertações e Teses / educando

Publicação de artigo em periódico Qualis A1 e A2
Publicação de artigo em periódico Qualis B1 e B2
Publicação de artigo em periódico Qualis B3 e B4
Publicação de artigo em periódico Qualis B5 e C
Publicação de artigo em periódico sem Qualis para qualificação

Submissao de artigo para periódicos

Parecerista ad hoc em eventos



3 Atividades de Extensão

3.1 Coordenação de Projetos de Extensão / Projeto 10 0 20 0
3.2 Participação em Projetos de Extensão /  Projeto 3 0 6 0
3.3 Orientação de estudantes envolvidos em projetos de extensão / estudante 4 0 12 0
3.4 Prestação de serviços –  Consultoria, Assessoria, Parecer, Perícia / atividade 3 0 6 0
3.5 Coordenação de comissão organizadora de eventos 6 0 12 0
3.6 Membro de comissão organizadora de eventos 2 0 Sem limite 0
3.7 Realização de palestras internas ou externas 3 0 Sem limite 0
3.8 Direção de espetáculo artístico (teatro, dança, música, visual, áudio) 6 0 12 0
3.9 Atuação em espetáculo artístico (teatro, dança, música, visual, áudio) 3 0 6 0
3.10 Criação / atuação em performance 2 0 4 0
3.11 Artigos para jornais aprovados pela Instituição 1 0 6 0

Total de pontos em Atividades de Extensão para pontuação no semestre 0

4 Atividades Administrativo Pedagógicas

4.1 Presidência/Coordenação de Comissões e Órgãos Colegiados 4 0 Sem limite 0
4.2 Membro de Órgãos Colegiados / comissão 2 0 Sem limite 0
4.3 Coordenação de Curso, de turno e/ou Função Gratificada 28 0 28 0
4.4 Coordenador colaborador de curso 14 0 14 0
4.5 Responsável por Núcleo / área ou equivalente 4 0 4 0
4.6 Participação / Acompanhamento de Processo de Compras e Serviços 4 0 Sem limite 0
4.7 Cargo de Direção (até 40h/aulas/semanais). 80 0 80 0
4.8 Participação em reuniões de núcleo / área ou equivalente 2 0 Sem limite 0
4.9 Participação em reuniões de cursos 2 0 Sem limite 0
4.10 Presidente de comissão permanente 6 0 6 0
4.11 Membro de comissão permanente 3 0 6 0
4.12 Participação em reuniões pedagógicas / período 2 0 Sem limite 0
4.13 Participação em reuniões de pais / reunião 2 0 Sem limite 0

Total de pontos em Atividades Administrativo Pedagógicas para pontuação no semestre 0

Pontuação da 
atividade

Quantidade 
Realizada no 

semestre

Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Pontos 
obtidos

Pontuação da 
atividade

Quantidade 
Realizada no 

semestre

Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Pontos 
obtidos



5 Outras Atividades Docentes

5.1 Participação em banca de avaliação de TCC 3 0 Sem limite 0
5.2 Participação em bancas de avaliação de estágio / banca 2 0 Sem limite 0
5.3 Participação em bancas de avaliação e qualificação de mestrado e doutorado 6 0 Sem limite 0
5.4 Publicação de livro com ISBN 10 0 Sem limite 0
5.5 Publicação de capitulo de livro com ISBN 5 0 Sem limite 0

5.6 Organização de livro com ISBN 5 0 Sem limite 0
5.7 Tradução de livro com ISBN 10 0 Sem limite 0
5.8 Tradução de capitulo de livro e artigos completos com ISBN ou ISSN 5 0 Sem limite 0
5.9 Elaboração de apostila inédita 3 0 Sem limite 0
5.10 Elaboração de projeto técnico (civil, elétrico, hidráulico, ambiental, etc.) 6 0 Sem limite 0
5.11 Participação em cursos de qualificação e aperfeiçoamento 4 0 4 0
5.12 4 0 4 0
5.13 Estudante em curso de mestrado ou doutorado em disciplina isolada 4 0 4 0
5.14 Estudante em curso de mestrado, doutorado ou pós-doutorado com flexibilização de horário 30 0 30 0

5.15 Estudante em curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, com liberação total 80 0 80 0
5.16 4 0 8 0
5.17 Participação em reuniões externas de interesse do IFTM / reunião 2 0 Sem limite 0
5.18 Participação em comissões externas de avaliação institucional e de cursos / avaliação 2 0 4 0

0

Atividade aula 0
Atividades de ensino 0
Atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 0
Atividades de Extensão 0

0
Outras atividades docentes 0
Total de pontos no período de avaliação 0

Meta de pontuação: 80 pontos

Resultado final da pontuação do docente: 0,0

Assinatura: _____________________________________ Data:

Pontuação da 
atividade

Quantidade 
Realizada no 

semestre

Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Pontos 
obtidos

Estudante em cursos Lato Sensu

Representação em conselhos/coleg. externos (comunitários, empresariais, profissionais, etc.)

Total de pontos em Outras Atividades Docentes para pontação no semestre

Síntese da 
pontuação

Atividades administrativo-pedagógicas



ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DO PLANO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE 
 
CAMPUS:  
DIRETORIA/COORD. GERAL:  
PROFESSOR (A):  
CONTATO/FONE/E-MAIL:  
MATRÍCULA SIAPE Nº:  
 
NÍVEL DE ENSINO EM QUE ATUA: 
(   ) Educação Básica e Técnica 
(   ) Educação Superior       
(   ) Pós-Graduação   
 
REGIME DE TRABALHO: 
(   ) 20h (   ) 40h (   ) 40h com DE 
 
DIRETOR/COORDENADOR:  
HOMOLOGADO EM:  
 

___________________________________________________________ 
ASSINATURA COM CARIMBO 

 
 
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO  
_______________________  (SEMESTRE/ANO) 
 
 
A – Atividades Aula. 
 
 
1 – Atividades de Ensino. 
 
 
2 – Atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
 
 
3 – Atividades de Extensão 
 
 
4 – Atividades Administrativo-Pedagógicas 
 
 
5 – Outras Atividades Docentes 
 
 
PONTUAÇÃO PREVISTA NO SEMESTRE:  
 




