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III) Produção 
científica, artís-
tica e cultural

Peso: 3 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Publicações 
em Periódicos 

Científicos

Artigo publicado em periódicos A1 e A2 
na área de concentração do Concurso no 
último Qualis/CAPES

1,5

5

Artigo publicado em periódicos A1 e A2 
em áreas afins no último Qualis/CAPES

1

Artigo publicado em periódicos B1 e B2 
na área de concentração do Concurso no 
último Qualis/CAPES

0,8

Artigo publicado em periódicos B1 e B2 
em áreas afins no último Qualis/CAPES

0,6

Artigo publicado em periódicos B3, B4  
e B5 na área de concentração do  
Concurso no último Qualis/CAPES

0,4

Artigo publicado em periódicos  
B3, B4 e B5 em áreas afins no último 
Qualis/CAPES

0,2

Publicação 
em congressos 

científicos

Trabalho completo publicado em anais 
de evento científico de nível nacional ou 
internacional na área de concentração 
do Concurso

0,3

4
Trabalho completo publicado em anais 
de evento científico de nível nacional ou 
internacional em áreas afins do concurso

0,1

Publicações  
de livros

Autoria ou coautoria de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

1,2

3

Autoria ou coautoria de livro, em áreas 
afins, com ISBN

0,6

Capítulo de livro publicado na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,3

Capítulo de livro publicado em áreas 
afins, com ISBN

0,1

Organização de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,4

Organização de livro em áreas afins do 
concurso, com ISBN

0,2

Notas: 
1 - A pontuação dos itens das áreas II e III deve considerar apenas os títulos  
relativos aos últimos cinco anos.
2 - Será considerada para pontuação do Item III o Qualis/Capes vigente na data 
da Avaliação dos Títulos.

Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca
Vice-Diretora da FACC

PORTARIA FACC/CCJE/UFRJ Nº 268, DE 22 DE JULHO DE 2022

Estabelece os critérios da FACC para julgamento  
de títulos e trabalhos no concurso docente -  

Edital n° 436 de 2022.
A Vice-Diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Ana Carolina Pimentel Duarte 
da Fonseca, no uso de suas atribuições delegadas pela Reitora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro através da Portaria nº 5.233 de 30 de junho de 2021 
publicada no BUFRJ nº 27 de 8 de julho de 2021,

Resolve tornar público os critérios, abaixo, para julgamento de títulos 
e trabalhos no concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo  
de Professor da Carreira de Magistério Superior conforme Edital nº 436,  
de 7 de junho de 2022 e publicado em DOU nº 108, de 8 de junho de 2022.

I) Formação 
acadêmica e 

de aperfeiçoa-
mento

Peso: 4 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item
Máximo

Doutorado
Na área de concentração do Concurso 7 7
Em áreas afins 4 4

Mestrado
Na área de concentração do Concurso 3 3
Em áreas afins 2 2

Especialização
Na área de concentração do Concurso 1,5 1,5
Em áreas afins 1 1

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO  
E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PORTARIA FACC/CCJE/UFRJ Nº 267, DE 22 DE JULHO DE 2022

Estabelece os critérios da FACC para julgamento  
de títulos e trabalhos no concurso docente -  

Edital n° 377 de 2022.

A Vice-Diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Ana Carolina Pimentel Duarte 
da Fonseca, no uso de suas atribuições delegadas pela Reitora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro através da Portaria nº 5.233 de 30 de junho de 2021 
publicada no BUFRJ nº 27 de 8 de julho de 2021,

Resolve tornar público os critérios, abaixo, para julgamento de títulos 
e trabalhos no concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo  
de Professor da Carreira de Magistério Superior conforme Edital nº 377,  
de 25 de maio de 2022 e publicado em DOU nº 102, de 31 de maio de 2022.

I) Formação 
acadêmica e 

de aperfeiçoa-
mento

Peso: 3 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Doutorado

Na área de concentração do Concurso 7 7
Em áreas afins 4 4
Em andamento na área de concentração 
do Concurso, com comprovação de 
conclusão de créditos

1,5 1,5

Em andamento em áreas afins, com 
comprovação de conclusão de créditos

1 1

Mestrado
Na área de concentração do Concurso 3 3
Em áreas afins 2 2

Especialização
Na área de concentração do Concurso 1,5 1,5
Em áreas afins 1 1

II) Atividades 
Acadêmicas

Peso: 4 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item

Máxi-
mo

Atividades  
de ensino

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso ministradas 
em cursos de graduação

0,5

5

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso ministradas 
em cursos de pós-graduação lato sensu

0,1

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso minis- 
tradas em cursos de pós-graduação 
stricto sensu

0,3

Atividades  
de Orientação 

de alunos

Tese de doutorado 0,8

3

Dissertação de mestrado 0,5
Coorientação de Dissertação de Mestrado 
ou Tese de Doutorado 0,3

Monografia ou TCC de graduação 0,2
Monografia ou TCC de especialização 0,2
Bolsistas em projetos de iniciação 
científica 0,2

Participação 
em bancas

Tese de doutorado 0,5

2

Dissertação de mestrado 0,4
Monografia ou TCC de graduação 0,3
Monografia ou TCC de especialização 0,3
Concursos públicos de seleção de 
docentes efetivos 0,4

Processos seletivos públicos de seleção 
de docentes 0,2

Eventos 
acadêmicos

Coordenação ou participação em 
comissão organizadora 0,5 1

Projetos  
de Pesquisa

Coordenação de projeto/grupo de 
pesquisa 0,7 1
Participação de projeto/grupo de pesquisa 0,3

Atividades  
de Extensão

Coordenação de projeto de extensão 0,7
1Participação ou atividades em projeto 

de extensão 0,3
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II) Atividades 
Acadêmicas Peso: 4 - Máximo: 10 pontos

Pontua-
ção por 

item
Máximo

Atividades  
de ensino

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso ministradas 
em cursos de graduação

0,5

5

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso minis- 
tradas em cursos de pós-graduação 
lato sensu

0,1

Turmas de disciplinas da área de 
concentração do Concurso minis- 
tradas em cursos de pós-graduação 
stricto sensu

0,3

Atividades  
de Orientação 

de alunos

Tese de doutorado 0,8

3

Dissertação de mestrado 0,5
C o o r i e n t a ç ã o  d e  D i s s e r t a ç ã o  
de Mestrado ou Tese de Doutorado 0,3

Monografia ou TCC de graduação 0,2
Monografia ou TCC de especialização 0,2
Bolsistas em projetos de iniciação 
científica

0,2

Participação 
em bancas

Tese de doutorado 0,5

2

Dissertação de mestrado 0,4
Monografia ou TCC de graduação 0,3
Monografia ou TCC de especialização 0,3
Concursos  públ icos  de seleção  
de docentes efetivos

0,4

Processos seletivos públicos de seleção 
de docentes

0,2

Eventos 
acadêmicos

Coordenação ou participação  
em comissão organizadora

0,5 1

Projetos  
de Pesquisa

Coordenação de projeto/ 
grupo de pesquisa

0,7
1

Participação de projeto/ 
grupo de pesquisa

0,3

Atividades  
de Extensão

Coordenação de projeto de extensão 0,7
1Participação ou atividades em projeto 

de extensão
0,3

III) Produção 
científica, artís-
tica e cultural

Peso: 2 - Máximo: 10 pontos
Pontua-
ção por 

item
Máximo

Publicações 
em Periódicos 

Científicos

Artigo publicado em periódicos  
A1 e A2 na área de concentração do 
Concurso no último Qualis/CAPES

1,5

5

Artigo publicado em periódicos  
A1 e A2 em áreas afins no último  
Qualis/CAPES

1

Artigo publicado em periódicos  
B1 e B2 na área de concentração do 
Concurso no último Qualis/CAPES

0,8

Artigo publicado em periódicos  
B1 e B2 em áreas afins no último  
Qualis/CAPES

0,6

Artigo publicado em periódicos  
B3, B4 e B5 na área de concentração 
do Concurso no último Qualis/CAPES

0,4

Artigo publicado em periódicos  
B3, B4 e B5 em áreas afins no último 
Qualis/CAPES

0,2

Publicação 
em congressos 

científicos

Trabalho completo publicado em anais 
de evento científico de nível nacional ou 
internacional na área de concentração 
do Concurso

0,3

4
Trabalho completo publicado em  
anais de evento científico de nível 
nacional ou internacional em áreas  
afins do concurso

0,1

Publicações  
de livros

Autoria ou coautoria de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

1,2

3

Autoria ou coautoria de livro, em áreas 
afins, com ISBN

0,6

Capítulo de livro publicado na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,3

Capítulo de livro publicado em áreas 
afins, com ISBN

0,1

Organização de livro na área de 
concentração do concurso, com ISBN

0,4

Organização de livro em áreas afins do 
concurso, com ISBN

0,2

Notas: 
1 - A pontuação dos itens das áreas II e III deve considerar apenas os títulos relativos 
aos últimos cinco anos.
2 - Será considerada para pontuação do Item III o Qualis/Capes vigente na data 
da Avaliação dos Títulos.

Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca
Vice-Diretora da FACC

INSTITUTO  
DE PESQUISA E PLANEJAMENTO  

URBANO REGIONAL - IPPUR

PORTARIA IPPUR/UFRJ Nº 259, DE 21 DE JULHO DE 2022

Princípios e normas gerais para consulta pública ao corpo social  
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional  

da Universidade Federal do Rio de Janeiro para eleição da direção.

O Vice-Diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no uso das suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.367, de 20 de fevereiro de 2019,  
autorizado por aprovação unânime do Conselho Deliberativo do IPPUR, em 
reunião ordinária realizada dia 11 de julho de 2022, resolve tornar público o 
regimento da eleição para o cargos de Diretor(a), Vice-Diretor(a), Gerente 
Administrativo(a), Diretor(a) Adjunto(a) de Pós-Graduação, Diretor(a) Adjunto(a) 
de Graduação, Diretor(a) Adjunto(a) de Pesquisa, Documentação, Divulgação e 
Extensão, e Coordenador(a) do Programa de Graduação em Gestão Pública para 
o Desenvolvimento Econômico e Social (GPDES) do IPPUR.

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE DAS NORMAS

Art. 1º A presente portaria tem por finalidade orientar o processo de consulta 
pública para a escolha dos nomes do(a) Diretor(a), Vice-diretor(a), Gerente 
Administrativo(a), Diretor(a) Adjunto(a) de Pós-Graduação, Diretor(a) Adjunto(a) 
de Graduação, Diretor(a) Adjunto(a) de Pesquisa, Documentação, Divulgação e 
Extensão, e Coordenador(a) do Programa de Graduação em Gestão Pública para 
o Desenvolvimento Econômico e Social (GPDES) do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Parágrafo único. As normas contidas na presente portaria estão amparadas na 
práxis democrática instituída na UFRJ, de mediação da escolha dos gestores por 
consulta prévia à comunidade acadêmica.

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º.A Comissão Eleitoral, escolhida e aprovada em reunião do conselho 
deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano realizada no  
dia 13 de junho de 2022, é composta pelos seguintes membros:

I - Docentes: Daniel Negreiros Conceição, Viviane Bastos e Marcelo Gomes 
Ribeiro (suplente);

II - Técnicos administrativos: Will Boente e Juliano Damato (suplente); III - 
Discentes: Wladimir Valladares e Luciana Ximenes (suplente) e.

Art. 3º A Comissão Eleitoral será responsável pela convocação, organização, 
fiscalização e apuração dos resultados da eleição.

CAPÍTULO III - DA CANDIDATURA

Art. 4º Poderão candidatar-se à Diretor(a), Vice-diretor(a), Gerente 
Administrativo(a), Diretor(a) Adjunto(a) de Pós-Graduação, Diretor(a) Adjunto(a) 
de Graduação e Diretor(a) Adjunto(a) de Pesquisa, Documentação, Divulgação 
e Extensão, e Coordenador(a) do Programa de Graduação em Gestão Pública 
para o Desenvolvimento Econômico e Social (GPDES) docentes que compõem 
o corpo permanente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 


