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PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES 
 

EDITAL Nº. 6, de 20 DE NOVEMBRO DE 2009 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, sediado na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás, mantido pela Associação Educativa Evangélica, situada na Avenida 
Universitária km 3,5 – Cidade Universitária, Caixa Postal nº. 901/122, CEP 75070-290, em 
conformidade com o previsto no art. 6º da Resolução do Conselho Acadêmico Superior nº. 
23, de 20 de setembro de 2005, torna público, por intermédio deste edital, que realizará 
processo de seleção para contratação de docentes, de acordo com as disposições 
seguintes: 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Período de inscrição: de 20 de novembro a 5 de dezembro de 2009. 
2.2. Locais de inscrição: na sede da UniEVANGÉLICA - Av. Universitária, km 3,5, Cidade 
Universitária, Anápolis/GO, Pró-Reitoria Acadêmica, Bloco C, 5º andar; no Campus de 
Ceres – Praça Dr. Álvaro de Melo, Ceres/GO; e na Faculdade Evangélica de Goianésia – 
Av. Brasil esquina com Santos Dumont,  bairro Boa Vista, Goianésia/GO. 
2.2.1. Serão aceitas inscrições por terceiros, mediante procuração. 
2.2.2. Não serão aceitas inscrições por facsimile, por via postal, pela internet ou com 
documentação incompleta. 
2.3. Dias de atendimento: de segunda a sexta-feira. 
2.4. Horário: das 8h30min. às 12 horas e das 14 às 17h30min. 
2.5. Dos documentos exigidos no ato da inscrição: 
a) formulário de inscrição, em modelo próprio, fornecido no ato da inscrição, pela Pró-
Reitoria Acadêmica devidamente datado e assinado; 
b) cópia autenticada ou conferida com o original no ato da inscrição, da carteira de 
identidade e do CNPF ou CNH; 
c) cópia autenticada, ou conferida com o original no ato da inscrição, frente e verso, do 
diploma de graduação e pós-graduação, em nível de especialização, mestrado e/ou 
doutorado (reconhecido pela CAPES); 
d) Curriculum Vitae, no modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br), com informações comprovadas 
por meio de cópias autenticadas dos documentos ou conferidas com as originais no ato da 
inscrição; 
e) cópia do comprovante de endereço; 
f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
2.6. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais) para cada disciplina. 
2.7. O recolhimento da taxa de inscrição poderá ser feito na Tesouraria da Instituição, ou 
depositado em favor da Associação Educativa Evangélica, Banco Real, Agência 0015, 
Conta Corrente 2708228-5. 
2.8. Não haverá devolução da taxa de inscrição, sob nenhuma hipótese. 
2.9. Somente poderão participar do certame candidatos com titulação e perfil únicos e 
exclusivos dos expressos no anexo I do edital. 
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2.10. As inscrições homologadas serão divulgadas em mural ao lado da Secretaria Geral, no 
dia 8 de dezembro de 2009. 
 
3. DAS VAGAS 

3.1. As vagas da presente seleção destinam-se à atuação docente, nos turnos de 
funcionamento dos cursos do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, como 
professor horista, com contrato de trabalho regido pela CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, com carga horária semanal, conforme especificado no Anexo I. 
3.2 A remuneração terá valores diferenciados conforme respectivas localidades 
institucionais. 
 
4. DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
4.1. Prova didática: pontuada de 0 (zero) a 10 (dez). 
4.2. Argüição: pontuada de 0 (zero) a 10 (dez). 
4.3. Análise do currículo (conforme itens do Anexo II): pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
5.1 DA APROVAÇÃO 
Para fins de aprovação, serão consideradas as seguintes notas dos candidatos: 

• NPD: Nota na Prova Didática e; 
• NA: Nota de Argüição.  

 
Para o cálculo da Média de Referência para Aprovação (MRA), a NPD terá peso 7 (sete) e a 
NA terá peso 3 (três), conforme cálculo abaixo: 

 

( ) ( )
10

37 ×+×= NANPD
MRA  

 
O candidato será considerado aprovado e passará para a fase de classificação, quando sua 
MRA for igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
5.2 DA CLASSIFICAÇÃO 
Os candidatos aprovados (conforme item 5.1) serão classificados com base na Média de 
Referência para Aprovação (MRA) e na Nota de Análise de Currículo (NAC). 
 
Para o cálculo da Média de Referência para Classificação (MRC), a MRA terá peso 7 (sete) 
e a NAC terá peso 3 (três), conforme cálculo abaixo: 
 

( ) ( )
10

37 ×+×= NACMRA
MRC  
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As colocações dos candidatos serão evidenciadas por uma lista de classificação constando 
os nomes e as MRCs (Médias de Referência para Classificação) dos candidatos aprovados 
em ordem decrescente de MRCs. 
 
6. DAS DATAS E HORÁRIOS DAS AVALIAÇÕES 
 
6.1. A realização da prova didática e da argüição ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de 
dezembro de 2009, com horários e locais a serem divulgados em Mural, pela Secretaria 
Geral de Cursos. 
6.2. O candidato que deixar de comparecer a quaisquer das avaliações, exceto a análise de 
currículo, nos dias e horários estabelecidos será considerado eliminado. 
6.3. Em caso de atraso, a tolerância máxima será de 10 (dez) minutos para os horários 
estabelecidos. 
 
7. DA PROVA DIDÁTICA E DA ARGUIÇÃO 
 
7.1. A prova didática servirá de instrumento para avaliar o candidato quanto ao domínio do 
tema, capacidade de comunicação e apresentação da aula. 
7.2. A prova didática será realizada em tantas sessões quantos forem os candidatos 
inscritos. 
7.3. É vedado aos candidatos assistirem as provas dos concorrentes. 
7.4. A comissão de seleção deverá elaborar, dentro do programa da disciplina em questão, 
uma lista de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos, versando sobre o conteúdo da área objeto da 
seleção. 
7.5. A divulgação da lista de pontos dar-se-á no dia 01 de dezembro de 2009, no mural da 
Secretaria Geral de Cursos. 
7.6. O ponto a ser apresentado na prova didática será sorteado publicamente com 
antecedência mínima de 24 horas à realização das provas, em horário e local a ser 
divulgado no mural ao lado da Secretaria Geral de Cursos. 
7.7. A ordem de apresentação dos candidatos, com a especificação dos dias e horários, dar-
se-á mediante sorteio público, em local a ser divulgado pela Secretaria Geral de Cursos. 
7.8. A depender do número de candidatos poderá haver mais de um sorteio de ponto, em 
dias, horários e locais a serem divulgados no mural ao lado da Secretaria Geral de Cursos. 
7.9. O primeiro sorteio de ponto e a ordem de apresentação dos candidatos na prova 
didática dar-se-á no dia 14 de dezembro de 2009, às 14h, em local a ser definido pela 
comissão de seleção e divulgado no mural ao lado da Secretaria Geral de Cursos 
7.10. Os candidatos terão retroprojetor e data-show à disposição nos locais da prova 
didática. 
7.11. Outros recursos didáticos poderão ser utilizados a critério do candidato, exceto os da 
instituição, sendo que o tempo de preparação para uso deverá ocorrer dentro do período 
disponível para prova. 
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7.12. Para realização da prova didática, cada candidato disporá de 30 minutos para 
apresentação da aula, e a banca terá 20 minutos para argüição. 
7.13. O candidato deve trazer três vias do plano de aula e, preferencialmente, chegar ao 
local da prova didática com 30 minutos de antecedência, 
7.14. O tempo de atraso (citado no item 6.3) será descontado no tempo da prova didática.  
 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
8.1. Primeiro critério: maior nota na prova didática. 
8.2. Segundo critério: maior nota na argüição. 
8.3. Terceiro critério: maior nota no curriculum vitae. 
8.4. Quarto critério: maior tempo de experiência na área do saber, considerando atividades 
de ensino e pesquisa. 
 
9. DOS RESULTADOS 
 
9.1. Os resultados serão divulgados no dia 23 de dezembro de 2009, no mural da 
Secretaria Geral de Cursos, com a apresentação de relação nominal dos candidatos 
aprovados, constando as Médias de Referência para Classificação (MRC) obtidas no 
processo de seleção, em ordem decrescente. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Haverá recurso apenas para homologação das inscrições.  
10.2. Os recursos relativos à homologação das inscrições deverão ser interpostos entre os 
dias 9 e 10 de dezembro de 2009. 
10.3. Os recursos devem ser protocolizados na Secretaria Geral de Cursos, no prazo de 24 
horas da publicação do resultado da homologação das inscrições. 
10.4. Os resultados dos recursos de homologação das inscrições serão divulgados em 11 
de dezembro de 2009, no mural da Secretaria Geral. 
10.5. Recursos intempestivos e/ou infundados serão, respectivamente, não conhecidos e 
improvidos. 
10.6. Não serão aceitos recursos por via postal, via fax ou correio eletrônico. 
10.7. Os recursos à homologação das inscrições serão apreciados pela Comissão 
Permanente de Seleção Docente, no prazo máximo de 48 horas de sua interposição.  
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
 
11.1. Haverá a homologação do certame, pelo Reitor da UniEVANGÉLICA, no dia 23 de 
dezembro de 2009. 
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12. DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME 
 
12.1. 2 (dois) anos da publicação da homologação do resultado. 
 
13. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
13.1. A chamada dos aprovados deverá observar a ordem classificatória. 
13.2. O candidato que não atender à convocação desta Instituição, para exercício das 
funções para as quais foi selecionado, será considerado desistente, implicando a chamada 
de outro candidato, por ordem de classificação. 
13.3. Para contratação deverão ser obedecidas as regulamentações internas e apresentada 
junto ao Departamento de Pessoal toda a documentação exigida pela Instituição, sob pena 
de desclassificação. 
13.4. O candidato classificado que não for contratado imediatamente, deverá manter seu 
endereço e telefone atualizados junto a Pró-Reitoria Acadêmica, para que não incida no 
previsto no item 13.2. 
13.5 O candidato classificado que não tiver disponibilidade para assumir as aulas conforme 
dias e horários definidos pela direção do curso, será desclassificado.  
 
14. DOS IMPEDIMENTOS 
 
14.1. Estão impedidos de participar do processo de seleção e de serem contratados para o 
exercício das funções docentes: 
a) pessoa que tenha demandado judicialmente em face da Associação Educativa 
Evangélica, seja no pólo passivo ou ativo; 
b) candidato com titulação diferenciada da prevista no anexo I; 
c) candidato sem inscrição homologada na forma do item 2.10. 
 
15. DOS COMUNICADOS E DAS OMISSÕES 
 
15.1. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos legais e regimentais, os 
comunicados oficiais que vierem a ser publicados pela Reitoria e Secretaria Geral de 
Cursos, por orientação das Comissões de Seleção do certame. 
15.2. Os casos não previstos no edital devem ser encaminhados à Comissão Permanente 
de Seleção Docente e podem ser reencaminhados por ela ao Reitor. 
15.3. A documentação dos candidatos não selecionados ficará à disposição dos 
interessados, no período de 30 (trinta) dias após a homologação dos resultados finais. 
15.4. Findo o prazo descrito no item 15.3, a documentação não retirada será incinerada. 
 

 
Carlos Hassel Mendes da Silva 

Reitor UniEVANGÉLICA 
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EDITAL Nº. 6, de 20/11/2009 

ANEXO I 

 
UniEVANGÉLICA – SEDE (ANÁPOLIS) 

 

CURSOS VAGAS ÁREA/DISCIPLINA TITULAÇÃO PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Engenharia 
Civil  
e 
Engenharia 
Mecânica 

1 Desenho Técnico I Especialista 
ou Mestre 

Graduado em Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânica, ou 
Arquitetura. Especialista ou 
mestre na área ou em áreas 
afins. Experiência comprovada 
em docência no ensino 
superior. 

8 h/a 
(Noturno) 

1 

1. Fisiologia do 
Exercício (Licenciatura) 

2. Fisiologia do 
Exercício I e II 
(Bacharelado) 

Doutor 

Graduado em Educação 
Física. Doutor na área. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior.   

8 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

Educação 
Física 

1 
Noções Básicas de 
Saúde e Urgência  Doutor 

Graduado em Educação Física 
ou em áreas afins. Doutor na 
área ou em áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior.   

6 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

1 Clínica Odontológica – 
Área de Periodontia 

Doutor ou 
Mestre  

Graduado em Odontologia. 
Doutor ou Mestre na área ou 
em áreas afins. 

20 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

1 
Clínica Odontológica – 
Área de Cirurgia e 
Farmacologia 

Doutor ou 
Mestre  

Graduado em Odontologia. 
Doutor ou Mestre na área ou 
em áreas afins. 

20 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

Odontologia 

1 

Clínica Odontológica e 
Medicina Bucal – Área 
Básica (Microbiologia, 
Bioquímica e Histologia 
com ênfase em 
cariodontia e doença 
periodontal) 

Doutor ou 
Mestre ou 
Especialista 

Graduado em Odontologia. 
Doutor, Mestre ou especialista 
na área ou em áreas afins. 
Preferencialmente Cirurgião 
Dentista. 
 

16 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

1 
Fisioterapia 
Neurofuncional e 
Fisioterapia Pediátrica 

Doutor 

Graduado em Fisioterapia. 
Doutor na área ou em áreas 
afins. Experiência comprovada 
em docência no ensino 
superior E atuação profissional 
na área neurofuncional e/ou 
pediátrica.   

30 h/a 
(Diurno) 

Fisioterapia  

1 

Programa de 
Integração na Saúde 
da Comunidade 
(PISCO) 

Doutor ou 
Mestre 

Graduado em Fisioterapia. 
Doutor ou Mestre na área ou 
em áreas afins. Experiência 
comprovada em docência no 
ensino superior e atuação 
profissional comprovada em 
saúde pública.   

15 h/a 
(Diurno) 
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CURSOS VAGAS ÁREA/DISCIPLINA TITULAÇÃO PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Sistema de 
Informação 
e  
Engenharia 
Civil 

1 

1. Fundamentos 
Computacionais I. 
2. Organização e 
Arquitetura de 
Computadores. 
3. Redes de 
Computadores. 
4. Informática. 

Mestre ou 
Especialista 

Graduado em Ciência da 
Computação, Sistemas de 
Informação ou outro curso de 
computação ou informática. 
Mestre ou Especialista na área 
de Computação ou 
Informática. Experiência 
comprovada em docência no 
ensino superior.   
 

15 h/a 
(Noturno) 

1 Direito Civil Mestre 

Graduado em Direito. Mestre 
na área ou em áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior.   
 

12 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

1 
 

1. Processo Penal 
 
2. Direito Penal 

Mestre 
 

Graduado em Direito. Mestre 
na área ou em áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior. 
 

14 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

Direito 

1 Direito Internacional I Mestre 

Graduado em Direito. Mestre 
na área ou em áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior. 
 

6 h/a 
(Diurno e 
Noturno) 

Produção 
Sucro-
alcooleira 

1 

1. Introdução à 
Termodinâmica 
Química 

2. Boas Práticas de 
Fabricação  

Mestre 

Graduado em Química ou 
áreas afins. Mestre na área ou 
em áreas afins. Experiência 
comprovada em docência no 
ensino superior. 

4 h/a 
(Noturno) 

1 Desenho e Ilustração Especialista 

Graduado em Artes, 
Arquitetura, Publicidade e 
Propaganda ou áreas afins.  
Especialista na área ou áreas 
afins. Experiência comprovada 
em docência no ensino 
superior. 
 

4 h/a 
(Noturno) 

Design 
Gráfico 

1 

1. Design para Mídia 
Digital 

2. Editoração Eletrônica 
I 

Especialista 

Graduado em Publicidade e 
Propaganda ou áreas afins.  
Especialista na área ou áreas 
afins. Experiência comprovada 
em docência no ensino 
superior. 
 

8 h/a 
(Noturno) 

 



 

 

8 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS VAGAS ÁREA/DISCIPLINA TITULAÇÃO PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Radiologia 1 

1. Ressonância 
Magnética Nuclear. 

2. Estágio 
Supervisionado  

Especialista 

Graduado em curso da área 
da saúde. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior. 
 

10 h/a 
(Noturno) 

Gastronomia 1 

1. Garder Manger I 

2. Garder Manger II 

3. Cozinha International 
Especialista 

Graduado em Gastronomia ou 
áreas afins. Especialista na 
área ou áreas afins 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior. 

12 h/a 
(Noturno) 

1 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Ações Básicas de 
Saúde I 

Doutor em 
Enfermagem 

Graduado em Enfermagem. 
Experiência em Pediatria de 
baixa e média complexidade.  
Experiência em Atenção 
Básica à Saúde. 

 20 h/a 
(Diurno) 

Enfermagem 

1 
Semiologia e 
Semiotécnica do Cuidar 

Mestre ou 
Doutor em 
Enfermagem 

Graduado em Enfermagem. 
Experiência prática hospitalar 
de Média e alta complexidade 
com prática comprovada. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior 

18 h/a 
(Diurno) 

Pedagogia 
 1 

1. Literatura Infanto-
juvenil. 
2. Fundamentos e 
Métodos da Língua 
Portuguesa no Ensino 
Fundamental para as 
Séries Iniciais.  
3. Língua Portuguesa, 
modalidade EaD 

Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Pedagogia ou 
Letras. Mestrado em Letras, 
Língua Portuguesa e 
Literatura. Experiência 
comprovada em docência no 
ensino superior em disciplinas 
de Literaturas de Língua 
Portuguesa. 

10 h/a 
(Noturno) 
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UniEVANGÉLICA - CAMPUS CERES 
 

CURSO VAGAS ÁREA/DISCIPLINA TITULAÇÃO PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

1 
1. Introdução a Ciência 
do Direito II 
2. Direito Civil I. 

Mestre 

 
Graduado em Direito. Mestre 
em Direito Publico ou Privado. 
Experiência em docência no 
ensino superior. 
 

8 h/a 
(Noturno) 

1 
1. Dir. Administrativo I 
 
2. Dir. Constitucional II 

Mestre ou 
Especialista 

 
Graduado em Direito. Mestre 
em Direito Publico ou Privado. 
Experiência em docência no 
ensino superior. 
 

8 h/a 
(Noturno) 

1 Direito Comercial II Mestre ou 
Especialista 

 
Graduado em Direito. Mestre 
em Direito Publico ou Privado 
ou Especialista na área. 
Experiência em docência no 
ensino superior. 
 

4 h/a 
(Noturno) 

Direito 

1 Direito processual 
Penal I Mestre 

 
Graduado em Direito. Mestre 
em Direito Publico ou Privado 
ou Especialista na área. 
Experiência em docência no 
ensino superior. 
 

4 h/a 
(Noturno) 
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FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA 

 
 

CURSOS VAGAS ÁREA/DISCIPLINA TITULAÇÃO PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

1 Administração 
Financeira I 

Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Administração 
ou áreas afins.  Mestre ou 
Doutor na área ou áreas afins. 
Experiência em docência no 
ensino superior na área de 
finanças. 

4 
(noturno) 

1 

1. Administração da 
Produção II 
 
2. Administração de 
Sistemas de Logística 
Empresarial 

Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Administração 
ou áreas afins. Mestre ou 
Doutor na área ou áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior 
na área de produção e/ou 
experiência não acadêmica na 
área de produção 

8 
(noturno) 

Administração 

1 
Elaboração, Análise e 
Gerenciamento de 
Projetos. 

Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Administração 
ou áreas afins.  Mestre ou 
Doutor na área ou áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior 
na área de produção e/ou 
experiência não acadêmica na 
área de projetos. 

4 
(noturno) 

1 
1. Dir. do Consumidor 

2. Direito Econômico 
Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Direito ou áreas 
afins.  Mestre ou Doutor na 
área ou áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior.  

8 
(noturno) 

Direito 

1 

 
Direito da seguridade 
social Direito Eleitoral 

Mestre ou 
Doutor 

Graduado em Direito ou áreas 
afins. Mestre ou Doutor na 
área ou áreas afins. 
Experiência comprovada em 
docência no ensino superior. 

4 
(noturno) 
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EDITAL Nº. 6, de 20/11/2009 

ANEXO II 

  
 

(itens a avaliar do Currículo Lattes) 
1. TITULAÇÃO (não poderão ser computados os pontos cumulativamente, prevalecendo o de 
maior titulação). 
Doutorado, livre docência ou notório saber (obtido em programas credenciados pela Capes) 

Mestrado (obtido em programas credenciados pela Capes)  

Especialização (mínimo de 360 horas) 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA (participação em cursos) 
Pós-Graduação Stricto Sensu na grande área do concurso (em caso de o candidato ter mais 
de um título) 
Pós-Graduação Lato Sensu na grande área do concurso (em caso de o candidato ter mais de 
um curso ou de possuir um superior à especialização) 
Cursos variados, como aperfeiçoamento ou atualização, pontuados cumulativamente a partir 
de 40h e em blocos com a mesma duração 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (no magistério de educação básica ou superior e 
atividades profissionais fora do magistério) 
Magistério na educação básica 

Ensino superior: Disciplinas ministradas 

Cursos não curriculares ministrados na especialidade 

Atividades profissionais fora do magistério 

4. ORIENTAÇÃO 

Aluno orientado em tese de doutorado defendida e aprovada 

Aluno de tese de doutorado em andamento 

Aluno de dissertação de mestrado defendida e aprovada 

Aluno de dissertação de mestrado em andamento 

Aluno orientado em monografia de especialização aprovada 

Aluno orientando em monografia de especialização em andamento 

Aluno orientado em estágio supervisionado 

Aluno orientado em trabalho de final de curso 

Orientação de aluno de Iniciação Científica 

Orientação de monitoria/tutoria 
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5. PRODUÇÃO ACADÊMICA 
Artigos em revistas científicas internacionais, publicados nos últimos 5 anos 
Artigos em revistas científicas locais, regionais e nacionais, publicados nos últimos 5 anos 
Capítulos de livros 
Livro completo 
Publicação de resenhas, verbetes, prefácios 
Organização de livro 
Trabalho completo publicado em anais de evento 
Resumo publicado em anais de evento 
Textos para uso didático 
Produção de filmes e vídeos 
Produção de software divulgado em eventos acadêmicos 
Pareceres técnicos e acadêmicos 
Participação em congressos científicos como ouvinte 
Participação em congressos científicos como palestrante 
Participação em banca de defesa de curso stricto sensu 
Participação em banca de concurso docente para magistério superior 
Participação em projeto de pesquisa 
Participação em projeto de extensão 
Palestras como atividades do campo acadêmico 
6. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO 
Reitoria e Pró-Reitoria 
Chefia de Gabinete 
Chefia de Departamento 
Diretoria de curso de graduação 
Diretoria de escola de educação básica 
Coordenador de curso de especialização 
Representante de associação científica 
Coordenador de projeto de extensão 
Representante em comissão de órgão governamental 
Coordenador de projeto de pesquisa (com ou sem financiamento) 


