
 

1 

PERFIL DO PROFESSOR TITULAR DA EEFERP 

 

Itens Espera-se um perfil que atenda 80% das seguintes Atividades de Pesquisa: 

1 
Ter produção científica compatível com a exigida para credenciamento em Programa de Pós-
Graduação nota 5  da área 21 (CAPES); 

2 
Demonstrar regularidade na captação de recursos financeiros em agências de fomento para 
projetos de pesquisa. 

3 Ser líder de Grupo de Pesquisa credenciado pelo CNPq; 

4 Ter obtido bolsas de pesquisa (Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado) 

5 Ser/ter sido Bolsista de Produtividade (PQ); 

6 Ter obtido prêmios resultantes de pesquisa; 

7 Ter participação em produção científica com parcerias de grupos internacionais; 

8 Ter obtido outras bolsas de pesquisa (Pós-Doutorado, Bolsa de Professor Visitante); 

9 
Ter participação em projetos científicos com pesquisadores de grupos nacionais / 
internacionais; 

10 
Orientar, com regularidade, discentes em âmbito da Graduação (Iniciação Científica) e da 
Pós-Graduação; 

11 Ser/ter sido membro de corpo editorial de periódico científico indexado; 

12 Ter sido convidado a proferir palestra em eventos nacionais e/ou internacionais;  

 

Itens 
Espera-se um perfil que atenda 80% das seguintes Atividades de Ensino (Graduação e Pós-
graduação): 

1 
Ter carga didática média anual (composição entre graduação e pós-graduação) conforme a 
recomendação geral da USP (Resolução 7271/2016); 

2 Ter orientação regular de discentes em trabalhos de conclusão de curso; 

3 
Ter produzido material didático/técnico/específico para ensino (cd, manuais, apostilas e 
outros); 

4 Ter recebido homenagens e/ou prêmios decorrentes do Ensino; 

5 Ter supervisionado monitores em disciplinas da Graduação; 

6 Participar regularmente de bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso. 

7 Ter atividades de internacionalização com fins didáticos;  

8 Ter ministrado/colaborado em disciplinas em IES estrangeira;  
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Itens 
Espera-se um perfil que atenda 80% das seguintes Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária 

1 Ser parecerista regular em periódicos científicos indexados; 

2 
Ter participado de Comissões de Avaliação de trabalhos em eventos científicos nacionais e 
internacionais; 

3 
Ter participado, como docente, em programas de formação profissional / educação 
continuada / aperfeiçoamento I atualização / especialização / residência / prática 
profissionalizante / outros; 

4 
Ter elaborado pareceres para instituições externas / agências de fomento / revisão técnica 
de livros, traduções e outros / perícias judiciais / outros; 

5 
Ter sido regularmente Membro Titular em Bancas Examinadoras: exames de qualificação, 
mestrado e doutorado; 

6 Ter sido Membro Titular em Bancas Examinadoras de ingresso na Carreira; 

7 
Ter apresentado seminários e conferências proferidas a convite em eventos científicos 
nacionais e internacionais; 

8 Ter prestado serviços à comunidade / projetos sociais; 

9 
Ter captado recursos para projetos de cultura e extensão (Fundo de cultura, MEC, MINC, 
Pró-reitora de Cultura e Extensão e outros); 

10 
Ter coordenado atividades de cultura e extensão para comunidades internas e externas à 
USP; 

11 Ter sido Membro Titular em Banca Examinadora de Livre-docência; 

12 
Ter sido regularmente Membro Titular em Bancas Examinadoras: Trabalho de Conclusão de 
Curso / Monografia (Especialização) / Residência / Outros; 

13 
Ter prestado assessorias, consultorias e/ou serviços especializados para instituições 
externas; 

14 Publicar artigos e ou conceder entrevistas científicas nos meios de comunicação; 

 

Itens Espera-se um perfil que atenda 80% das seguintes Atividades de Internacionalização 

1 
Ter participado de eventos em outros países, com apresentação de trabalho próprio ou de 
orientandos(as); 

2 Manter colaboração com colegas de universidades estrangeiras; 

3 

Que o docente fomente e apresente evidências de internacionalização, com celebração de 
acordos que tenham apresentado mobilidade/envolvimento de pesquisadores e discentes e, 
se possível, de funcionários os quais tenham resultado em: publicações, organização de 
eventos, cumprimento de créditos, estágios em laboratórios, etc. 

4 
Que tenha ocorrido no mínimo em tempo médio, e não só no ano ou próximo do concurso, 
haja uma história de fomento à internacionalização; 

5 
Evidenciar certo quantitativo dessas ações e resultados, não somente uma de cada, além do 
continuum citado. 
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Itens 
Espera-se um perfil que atenda 80% das seguintes Atividades Administrativas e de Política 
Científica 

1 
Ter exercido ou exercer Presidência / Vice de Comissões Estatutárias da USP (Graduação; 
Pós-graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária); 

2 
Ter participação como Coordenador na Unidade de Comissões Assessoras, Comitês, 
Conselhos e outros;  

3 
Ter participação como Membro/Coordenador de CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), CEUA 
(Comitê de Ética no Uso de Animais) ou CAP (Centro de Apoio à Pesquisa);  

4 
Ter participação como coordenador em programas de formação profissional / 
aperfeiçoamento / atualização / especialização / residência / prática profissionalizante e 
outros;  

5 Ter participação como Membro/Coordenador de Órgãos Administrativos da USP (Comissões, 
Comitês, Conselhos e outros); 

6 Ter participação na organização de eventos científicos/esportivos nacionais/internacionais;  

7 
Ter participação em comissões assessoras, conselhos e comitês gestores de programas ou 
ações de entidades públicas ou privadas; 

8 
Apresentar envolvimento em atividades administrativas de política científica (Participar na 
liderança de órgãos de fomento e associações científicas).  

 
 

 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade, com a presença de 12 (doze) 
membros, na 97ª sessão ordinária da Congregação, em 
15/03/2021. 

Aprovado pela CAA em 14/06/2021. 


