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CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES – CIDP 
 

 
PAUTA SUPLEMENTAR 

70ª Sessão Ordinária – 17 de novembro de 2021: 
Videoconferência pelo Zoom 

 
 

I – EXPEDIENTE: 
 

 
 

01 –  
 

Para ciência 

RELATÓRIO FINAL GT instituído pela Portaria PRDU 004/2020 
 

Grupo de trabalho instituído com a finalidade de propor uma revisão do 
processo de progressão na Carreira de Pesquisadores – Pq, 
atualmente regido pela Deliberação CAD-A001/2019 e pelas Instruções 
Normativas CIDP 001/2018 e CIDP 001/2019. 
 
Obs.: Relatório disponibilizado para ciência; será incluído na Ordem do 
Dia, para discussão e votação, em sessão futura. 
 

Documentação – fls. 4/22 
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Campinas, 15/11/2021 

 
 
 
Ao Ilsm. Pró-reitor de Desenvolvimento Universitário 
Prof. Dr. Fernando Sarti 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Final do GT Progressão Carreira Pesquisador (Pq) instituído Pela Portaria 

PRDU nº04/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe: 
 
Dra. Raluca Savu – CCSNano/COCEN 

Dra. Aline Vieira de Carvalho – NEPAM 

Dra. Ana Maria Heuminski de Ávila – CEPAGRI 

Dra. Carolina Maria Rodríguez Zuccolillo – NUDECRI 

Dra. Claudia Regina Castellanos Pfeiffer – NUDECRI 

Dra. Flávia Linhalis Arantes – NIED 

Dr. Marcos Nopper Alves – CPQBA 

Dra. Rosana Almada Bassani – CEB 
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Este documento apresenta o relatório final  do Grupo de Trabalho (GT) instituído 

pela Portaria PRDU nº04/2020 com a finalidade de propor uma revisão do processo de 

progressão na Carreira Pq, hoje regido pela deliberação CAD-A-001/2019 e pelas 

Instruções Normativas CIDP-001-2018 e CIDP-001/2019. 

Nas 30 reuniões virtuais realizadas pelo GT foram discutidas e abordadas as 

condições necessárias para poder participar do processo de progressão por mérito da 

carreira Pq, condições que estão de acordo com os perfis quantitativos e qualitativos 

mínimos que regem esta carreira, bem como os procedimentos a serem seguidos para 

a realização do processo avaliatório de progressão na carreira. Todas as informações 

necessárias foram redigidas na forma de Instruções Normativas (INs) da Câmara 

Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores (CIDP) como apresentado a seguir. 
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Instrução Normativa CIDP nº XXX 

 

Estabelece as normas e os procedimentos gerais para a realização do Processo 
Avaliatório de Progressão na Carreira de Pesquisador Pq da Unicamp (deliberação 

CAD-A-01 de 02/03/2019).  
 

A Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores (CIDP), considerando o 

compromisso institucional de garantia de recursos anuais para progressão na carreira 
de Pesquisador Pq; considerando que o processo avaliatório de progressão estará 

aberto a todos os pesquisadores Pq que preencham os requisitos exigidos; 
considerando que a administração financeira dos recursos destinados à progressão na 

carreira Pq caberá à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU); e 
considerando que a gestão do processo avaliatório de progressão caberá à CIDP, 

conforme estabelecido no Capítulo IV da Deliberação CAD-A-01 de 02/03/2019, 

estabelece as seguintes normas e procedimentos a serem seguidos para a realização 
do processo avaliatório de progressão na carreira Pq: 

 
Artigo 1º. O calendário do processo avaliatório de progressão na carreira Pq e o 

número de vagas a serem abertas para progressão para os níveis PqA e PqB serão 

definidos pela CIDP logo após a aprovação do orçamento anual  destinado para esse 
processo. 

§ 1º - Uma vez divulgado, o calendário garantirá 60 dias para a efetivação das 
inscrições dos candidatos.  

§ 2º - O calendário e o número de vagas para cada nível poderão ser revisados após o 

término das inscrições, se necessário.  
 

Artigo 2º. Poderão inscrever-se no processo avaliatório de progressão os 
pesquisadores que atendam ao perfil quantitativo mínimo do órgão/da unidade em 

que atuam, e que tenham obtido aprovação sem restrições do último relatório de 
atividades, conforme disposto no Artigo 20 da Deliberação CAD-A-01 de 02/03/2019.  

 

Artigo 3º. O requerimento de inscrição será realizado pelo pesquisador, que deverá 
inicialmente endereçá-lo à Coordenadoria/Diretoria do órgão/da unidade em que está 

lotado, para aprovação pelo órgão deliberativo superior conforme disposto no Artigo 
20 da Deliberação CAD-A-01 de 02/03/2019.  

Parágrafo Único. O requerimento deverá estar acompanhado por toda a 

documentação exigida em Instrução Normativa da CIDP para o processo específico 
vigente.  
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Artigo 4º. A aprovação do requerimento de inscrição pelo órgão deliberativo superior 

do órgão/da unidade deverá estar fundamentada em parecer circunstanciado que 
considere a compatibilidade do candidato com: i) o perfil quantitativo mínimo do 

órgão/da unidade, e ii) a descrição qualitativa do nível aspirado (PqA ou PqB) definido 
na parametrização do perfil quantitativo mínimo da carreira Pq: 

 

§ 1º - Por Pesquisador B entende-se o pesquisador que, após seu ingresso no nível 
PqC, apresenta condições para coordenar uma equipe de projeto de pesquisa, 

mostrando independência em suas linhas de atuação e capacidade de criação e 
divulgação nacional e internacional de seus trabalhos em veículos de impacto. 

§ 2º - Por Pesquisador A entende-se o pesquisador que, após sua progressão para o 
nível PqB, se torna uma reconhecida referência em sua área de atuação, com 

capacidade comprovada em coordenar projetos e condições de marcar rumos e 

orientar outros pesquisadores, além de demonstrar uma significativa inserção nos 
cenários nacional e internacional.  

 
Artigo 5º. Para a avaliação da elegibilidade da inscrição do pesquisador no processo 

avaliatório de progressão, o órgão deliberativo superior do órgão/da unidade deverá 

considerar:  
I. Nas solicitações de progressão para o nível PqB: a trajetória e a produção do 

pesquisador desde seu ingresso na carreira Pq. No caso dos profissionais que 
ingressaram na carreira TPCT e foram enquadrados no nível PqC, em janeiro de 

2007, deverá ser considerado o período desde a última progressão ou promoção 

do pesquisador na carreira TPCT. No caso de enquadramentos posteriores a 2007 
em razão do doutoramento dos pesquisadores TPCT, deverá ser considerado o 

período posterior ao enquadramento no nível PqC. 
II. Nas solicitações de progressão para o nível PqA: a trajetória e a produção do 

pesquisador no período subsequente à sua progressão para o nível B. No caso dos 
profissionais que fizeram parte da Carreira TPCT e que foram enquadrados no 

nível PqB, em janeiro de 2007, deverá ser considerado o período desde a última 

progressão ou promoção do pesquisador na Carreira TPCT. 
 

Artigo 6º. Não haverá limite do número de pesquisadores inscritos em cada 
órgão/unidade.  

 

Artigo 7º. Após a aprovação da inscrição pelo órgão deliberativo superior, a 

Coordenadoria/Diretoria do órgão/da unidade deverá encaminhar a inscrição à 
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secretaria da CIDP, contendo a documentação digitalizada que acompanhou o 

requerimento inicial, a cópia do documento de aprovação da inscrição e o parecer 

circunstanciado que a fundamentou.  
Parágrafo Único - Não serão aceitos encaminhamentos com aprovação ad 

referendum.  
 

Artigo 8º.  A CIDP instituirá, em até 45 dias após o término do período de inscrição dos 

candidatos, 02 (duas) comissões avaliadoras cada uma para analisar separadamente 
as solicitações de progressão para os diferentes níveis,PqB e PqA. 

 
§ 1º - As comissões avaliadoras estarão constituídas por um número mínimo de 05 

(cinco) membros com título de doutor, e deverão contemplar com pelo menos 1 (um) 
membro que atue em cada uma das grandes áreas de conhecimento indicadas pelos 

candidatos em sua inscrição (humanas, exatas, artes, biomédicas e tecnológicas), 

sendo preferencialmente um terço dos membros externos à Unicamp e dois terços 
internos à Unicamp.  

I. O número de membros das comissões avaliadoras poderá ser maior do mínimo 
previsto no § 1º, de acordo com o número de candidatos inscritos em cada uma 

das referidas áreas de conhecimento.   

§ 2º - Cada comissão avaliadora contará com membros suplentes em número de pelo 
menos a metade do número de titulares, dos quais ao menos 01 (um) deve ser 

externo e ao menos 02 (dois) devem ser internos à Unicamp.  
§ 3º - Dos membros internos à Unicamp, ao menos 03 (três) titulares e 02 (dois) 

suplentes devem, preferencialmente, ser pesquisadores da Carreira Pq ou docentes 

da Carreira do Magistério Superior (MS), lotados ou vinculados à órgãos/unidades que 
tenham pesquisadores Pq em seus quadros.  

§ 4º - Todos os membros das comissões avaliadoras deverão ter um nível na carreira 
(Pq ou MS) equivalente ou superior ao maior nível pleiteado pelos candidatos à 

progressão.  
§ 5º - As comissões avaliadoras deverão ter um presidente e seu suplente, que serão 

nomeados pela CIDP dentre os membros com maior nível na Carreira (Pq ou MS) e 

maior experiência em atividades interdisciplinares de pesquisa. 
 

Artigo 9º. Caberá às comissões avaliadoras a análise de mérito e a classificação dos 
candidatos aptos à progressão para os níveis PqB ou PqA.  

 

Artigo 10º. As comissões deverão seguir o procedimento e os critérios de avaliação, 

estabelecidos em Instrução Normativa da CIDP, específicos para o processo vigente. 
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Artigo 11º. As Comissões terão até 90 dias após o início do processo avaliatório de 

progressão para apresentar seus resultados, para deliberação e aprovação pela CIDP e 
posterior homologação pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).  

 
Artigo 12º. Eventuais casos omissos ou excepcionais serão analisados e resolvidos pela 

CIDP.  

 
Artigo 13º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
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Instrução Normativa CIDP nº YYY 
 

Estabelece as regras de inscrição, bem como os procedimentos e critérios de análise e 

classificação dos candidatos no processo avaliatório anual para progressão na Carreira 
de Pesquisador Pq da Unicamp. 

 

1. INSCRIÇÃO 
Os pré-requisitos e instruções gerais para a inscrição no processo de progressão na 

Carreira de Pesquisador Pq da Unicamp estão detalhados na Instrução Normativa da 
Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores (CIDP) No. XXX. 

A inscrição no processo avaliatório de progressão na carreira de Pesquisador Pq deverá 
ser requerida pelo candidato à Coordenadoria/Diretoria do órgão/da unidade em que 
é lotado, onde deverá ser aprovada pelo órgão deliberativo superior, e posteriormente 
encaminhada à CIDP, conforme disposto no Artigo 20 da Deliberação CAD-A-01 de 
02/03/2019. 

Para o requerimento inicial em seu Órgão/sua Unidade, o candidato deverá anexar a 
seguinte documentação, em formato digital: 

(a) Atestado de aprovação pela CIDP, sem restrições, do último Relatório de 
Atividades. 

(b) Cópia do histórico funcional para comprovação do período referente à avaliação, 

conforme critérios estabelecidos no Artigo 5º da Instrução Normativa CIDP No.XXX, 

bem como de afastamentos de suas funções ocorridos nesse período. 
(c) Cópia do perfil quantitativo mínimo do órgão/da unidade aprovado nas instâncias 

competentes, acompanhada de tabela indicando o cumprimento pelo candidato dos 
requerimentos para progressão para o próximo nível da carreira. 

(d) Formulário de inscrição no processo de progressão na Carreira Pq, disponibilizado 
pela CIDP, devidamente preenchido. 

(e) Documentação comprobatória das atividades e da produção indicadas no referido 

formulário, organizada de acordo com as Instruções para Preenchimento do Formulário 
de Inscrição disponibilizadas pela CIDP. 

(f) Memorial de, no máximo, 25 páginas (fonte Times New Roman, 12 pt, espaçamento 
1,5), em que o candidato deverá relatar e comentar seu percurso na Carreira Pq no 
período referente à avaliação. O memorial deverá destacar os aspectos que o 
candidato considere mais relevantes, que permitam avaliar sua adequação aos 
atributos do nível pleiteado da carreira (PqB ou PqA), definidos no perfil quantitativo 
mínimo da carreira Pq, e sua inserção no contexto mais amplo das sua(s) área(s) de 
atuação. 
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Para o posterior encaminhamento à CIDP, após aprovada a inscrição, o candidato 
deverá anexar, além da documentação elencada nos itens (a) a (f): 

(g) cópia do documento de aprovação da inscrição pelo órgão deliberativo superior de 
sei órgão/unidade de lotação. 

(h) cópia do parecer circunstanciado que fundamentou a decisão.  

As inscrições feitas na Secretaria da CIDP serão deferidas apenas se forem cumpridos 

os pré-requisitos referidos na Instrução Normativa CIDP e for apresentada a 

documentação completa requerida. 
 

Observação 1: O material comprobatório das atividades e produção descritas é de 
responsabilidade do candidato. No ato de inscrição na Secretaria da CIDP, o candidato 

deverá verificar a integridade e a organização dos arquivos contidos no meio de 

armazenamento entregue (preferencialmente pendrive). Só será considerado o 
material comprobatório em arquivos que estejam nomeados e organizados em 

diretórios conforme as Instruções para Preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponibilizadas pela CIDP. 

 
Observação 2: As atividades e produção listadas e comprovadas deverão estar 

compreendidas apenas no período de avaliação definido na Instrução Normativa CIDP 

XXX (desde a data de ingresso ou da última progressão/promoção na Carreira, 
conforme o caso). Produções anteriores a este período não serão consideradas. 

 

Observação 3: A tramitação das inscrições deverá respeitar os prazos estabelecidos 
pelo calendário previamente definido pela CIDP, que garantirá 60 dias após sua 
divulgação para que as inscrições sejam efetivadas, conforme estabelecido no Artigo 
19 da Deliberação CAD-A-01 de 02/03/2019 e no Artigo 1º da Instrução Normativa 
CIDP No. XXX 

 
2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Com o objetivo de aprimorar o processo avaliatório, a avaliação dos candidatos será 

feita com base não apenas no aspecto quantitativo da produção e das atividades 
apresentadas, como nos processos anteriores, mas também com base na relevância 

dessa produção e atividades nas áreas de conhecimento em que atua o pesquisador, 
nos contextos institucionais local, nacional e internacional, bem como sua coerência 

nos diferentes âmbitos de atuação (pesquisa, extensão, divulgação científica, 

contribuição institucional e formação de quadros). Para tanto, serão utilizados 02 
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(dois) índices: um quantitativo (IQT) e um qualitativo (IQL), cada um correspondendo a 

uma diferente etapa de avaliação de cada candidato. A partir dos valores obtidos 

destes índices, será calculado o indicador final (IF), que servirá de base para a 
elaboração da lista classificatória dos candidatos indicados para as vagas disponíveis 

para progressão na Carreira. 
 

2.1. Avaliação por Áreas de Conhecimento 

No formulário de inscrição, o candidato deverá indicar uma ou duas, entre as cinco 
grandes áreas do conhecimento (humanas, exatas, artes, biomédicas e tecnológicas) 

com a(s) qual(is) sua atuação tenha maior afinidade. 
A composição da comissão, a ser definida após o término do período de inscrições, 

será elaborada de modo que a avaliação quantitativa da produção e das atividades de 
cada candidato possa ser feita por pelo menos um avaliador cuja atuação se enquadre 

em cada uma das áreas selecionadas pelo pesquisador em sua inscrição. 

A avaliação qualitativa de cada candidato será realizada por 4 (quatro) avaliadores, dos 
quais 2 (dois) serão preferencialmente o(s) mesmo(s) que realizou(aram) a avaliação 

quantitativa.  
 

2.2. Indicador Final e Índices Qualitativo e Quantitativo 

a) Indicador final (IF): Os Índice Qualitativo (IQL) e Quantitativo (IQT) poderão ter 
iguais ou diferentes influências sobre IF, pela escolha de fatores multiplicativos 

(pesos). Assim, IF será calculado conforme equação a seguir: 
 

    IF = [(A x IQL) + (B x IQT)] / (A+B)              (Eq. 1) 

 
onde A e B correspondem aos pesos atribuídos a IQL e IQT, respectivamente.  

No processo avaliatório do ano de 2022, A e B corresponderão a 2 (dois) e 3 (três), 
respectivamente. No entanto, estes valores poderão ser modificados em outros anos, 

a critério da CIDP.  
 

b) Índice qualitativo (IQL)  

Este índice terá valor entre 0 (zero) e 10 (dez) e será calculado a partir da média 
aritmética dos valores que os 4 avaliadores atribuirão ao candidato, com base em: 

a) análise do memorial, em que o candidato será avaliado pela adequação do conjunto 
de sua produção e suas atividades aos atributos do nível pleiteado, definidos no perfil 

quantitativo mínimo da Carreira Pq, e pela sua inserção e reconhecimento no contexto 

mais amplo de sua(s) área(s) de atuação. 
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b) entrevista de 20 (vinte) minutos de duração, na qual o candidato terá 10 (dez) 

minutos para apresentar as produções e atividades que julga merecerem maior 

ênfase, podendo os avaliadores solicitar maiores esclarecimentos. 
 

c) Índice quantitativo (IQT)  
O índice IQT absoluto (IQTa) será calculado a partir da equação (2), com base nos 

índices quantitativos parciais, a serem descritos na secção seguinte, que serão 

pontuados por dois avaliadores representativos das áreas indicadas pelo pesquisador 
no formulário de inscrição, após conferência da documentação comprobatória dos 

itens de produção/atividade apresentados. 
 

   IQTa = [8*(A) + 6*(B) + 4*(C) + 3*(D) + 1*(E)] / √(N)                 (Eq. 2) 

 

onde (A), (B), (C), (D) e (E) representam a soma dos pontos atribuídos às atividades e 

aos itens de produção enquadrados nas respectivas classes de indicadores 
quantitativos parciais (A, B, C, D e E), detalhados a seguir, para os quais são atribuídos 

diferentes pesos; N é o período referente à avaliação, expresso em meses, após 
correção indicada na Equação 3: 

     N = (P – Q)                                                (Eq. 3) 

onde P é o número total de meses do período de avaliação, do qual é subtraído o 
número de meses em que o candidato esteve afastado de suas funções em licença 

maternidade ou paternidade, licença por motivo de saúde e licença sem vencimentos. 
Só serão descontados períodos de afastamento que tenham duração igual ou superior 

a 1 (um) mês e estejam registrados no histórico funcional do pesquisador. 

Q representa o número de meses a serem descontados, referente à correção de 
distorção causada pelas mudanças ao longo do tempo no padrão de produtividade, 

proposta de acordo com o modelo detalhado na Secção 2.6 deste documento. Esta 
correção, aplicável para valores de P iguais ou superiores a 60meses, consiste na 

subtração de 1 mês para cada 6 meses de atuação na presente função. 
Por exemplo, suponha-se que o período de avaliação do candidato seja de 106 meses. 

Neste período, ele esteve afastado por 10 meses em licença elegível para ser 

descontada de N. Portanto, o valor de P será 96 meses. Durante os primeiros 60 meses, 
Q não será aplicado, isto é, não haverá desconto. Portanto, subtraindo-se os 60 meses, 

o período elegível para desconto seria de 36 meses, aos quais corresponderá um valor 
de Q igual a 6 meses (i.e., 1 mês para cada 6 meses na função). Portanto, neste caso, N 

= (P – Q) = (96 – 6) = 90 meses. 
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Após a determinação de IQTa para todos os candidatos, o valor normalizado (aqui 

referido como IQT), variando entre zero e 10 (dez), será calculado tomando-se como 

máximo (10) o maior valor de IQTa no conjunto de valores obtidos pelos candidatos.  
 

2.3. Detalhamento dos Índices Quantitativos Parciais  
Os índices quantitativos parciais, isto é, as produções/atividades exercidas pelos 

pesquisadores em diferentes esferas de atuação (pesquisa, extensão, divulgação 

científica, contribuição institucional e formação de quadros) foram reunidos em cinco 
conjuntos (classes de A a E), com pesos diferentes. Esta diferença de peso 

corresponde, de um lado, a uma gradação relativa ao nível de responsabilidade, 
envolvimento, abrangência e reconhecimento que as produções/atividades realizadas 

implicam e, por outro lado, ao grau de centralidade das produções/atividades no que 
concerne as atribuições da Carreira Pq.  

Cada conjunto compreende uma lista de itens que expressa essa gradação e grau de 

centralidade, porém é importante destacar que ela não é exaustiva, podendo ser 
indicadas produções/atividades que não estejam listadas nas classes e que 

correspondam adequadamente às distinções que cada conjunto procura estabelecer. 
Diversas produções/atividades são incluídas em mais de um conjunto de índices, de 

acordo com a gradação que podem apresentar conforme o caso, tal como se procura 

especificar. 
É de responsabilidade do pesquisador indicar, no formulário disponibilizado pela CIDP, 

o conjunto no qual se insere cada produção/atividade apresentada, justificando 
sempre que necessário. A Comissão Avaliadora poderá, a seu critério, alterar a 

correspondência entre uma produção/atividade e o conjunto referido pelo candidato, 

justificando caso a caso. Para evitar distorções, teve-se o cuidado de buscar vincular 
esta análise à concordância entre a(s) área(s) de atuação do candidato e do(s) 

avaliador(es) (ver secção 3.3 deste documento). 
Cada produção/atividade receberá 1 ponto, salvo exceções que serão explicitadas nas 

notas numeradas ao final desta secção. 
 

Conjunto A: 

 autoria1 de livro publicado por editora com corpo editorial e política de revisão por 

pares;  

 autoria1 de artigo publicado em periódico indexado de alto 

impacto/reconhecimento na área de atuação do pesquisador; 

 criação (com estréia) de obra artística de longa duração2 e alta complexidade3; 

 responsabilidade pela elaboração de política pública implementada;  

 autoria1 de patente com registro;  
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 autoria1 de software de alto impacto, livre ou não, comprovado com registro;  

 conferência plena ministrada a convite em evento acadêmico internacional5; 

 execução/performance4 de longa duração2 e alta complexidade3 como convidado 

ou selecionado em edital ou concurso para evento artístico de âmbito 

internacional5; 

 criação de veículo de comunicação científico-cultural que tenha longa duração6;  

 prêmios e distinções acadêmicas pela trajetória de pesquisa outorgados por 

entidades internacionais; 

 coordenação, vice coordenação ou cargo de pesquisador responsável de 

programas ou projetos de pesquisa ou extensão, em andamento ou finalizados, 
financiados ou não, que envolvam grandes equipes e/ou múltiplas áreas 

disciplinares ou múltiplos setores da sociedade, formalizados7 pela instituição sede 
do programa ou projeto e/ou pela entidade financiadora; 

 membro da comissão organizadora principal8 de eventos acadêmicos ou artísticos 

internacionais5; 

 cargo administrativo9, eletivo ou por indicação, de grande abrangência e grande 

responsabilidade (e. g. coordenação da COCEN, Pró-Reitorias). 

 

Conjunto B: 

 autoria1 de artigo acadêmico publicado em periódico indexado;  

 autoria1 de patente depositada;  

 autoria1 de software, livre ou não, comprovado com registro; 

 participação na elaboração de política pública implementada; 

 autoria1 de capítulo de livro ou organização de livro publicado por editora com 

corpo editorial e política de revisão por pares;  

 autoria1 de tradução de obra publicada por editora com corpo editorial e política 

de revisão por pares, que envolva pesquisa e/ou atividade criativa;  

 criação com estréia de obra artística de curta duração10 e alta complexidade11; 

 coordenação, vice coordenação ou cargo de pesquisador responsável de 

programas ou projetos de pesquisa ou extensão, em andamento ou finalizados, 
financiados ou não,formalizados7 pela instituição sede do programa ou projeto 

e/ou pela entidade financiadora; 

 conferência plena ministrada a convite em evento acadêmico nacional5; 

 execução/performance4 em evento artístico de âmbito nacional5 de longa duração2 

e alta complexidade3 como convidado ou selecionado em edital ou concurso; 
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 execução/performance4 em evento artístico internacional5 de curta duração10 e alta 

complexidade11 como convidado ou selecionado em edital ou concurso para evento 

artístico internacional; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação, de 
abrangência internacional5 de longa duração2 e alta complexidade3; 

 participação, como convidado, em simpósio/mesa redonda/curso em evento 

acadêmico internacional5; 

 palestra ministrada em instituição internacional5; 

 membro de comissão organizadora secundária8 de evento acadêmico ou artístico 

internacional (e. g. comissão científica de avaliação de submissões de trabalhos);  

 membro da comissão organizadora principal8 de evento acadêmico ou artístico 

nacional; 

 atividade institucional executivas9, como coordenação e vice coordenação de 

Centro/Núcleo; 

 assessoria de grandes órgãos9 como COCEN e Pró-Reitorias; 

 cargo de editor-chefe de periódico nacional ou internacional9; 

 prêmios e distinções acadêmicas pela trajetória de pesquisa outorgados por 

entidades nacionais; 

 prêmios outorgados por instituições ou sociedades internacionais relativos a 

pesquisa, invenção, arte; 

 membro eleito para cargo de diretoria (presidência, secretaria, tesouraria) em 

sociedade científica/acadêmica internacional9; 

 participação ou representação em entidades acadêmicas supra institucionais (e. g. 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), Comitê Assessor do CNPq, 

Conselho Científico da FAPESP) 9; 

 presidência do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA)(cargos elegíveis), em virtude do alto grau de responsabilidade9. 

 
Conjunto C: 

 publicação1 de artigo completo em anais de eventos; 

 autoria1 de tradução de obra publicada por editora com corpo editorial e política 

de revisão por pares; 

 participação, como membro da equipe, de programas ou projetos de pesquisa ou 

extensão, em andamento ou finalizados, financiados ou não, formalizados7 pela 

instituição sede do programa ou projeto e/ou pela entidade financiadora; 

 membro da comissão organizadora principal8 de evento acadêmico ou artístico 

regional/local5; 
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 membro de comissão organizadora secundária8 de evento acadêmico ou artístico 

nacional5 (e. g. comissão científica de avaliação de submissões de trabalhos);  

 participação do corpo de avaliadores de evento acadêmico ou artístico 

internacional8; 

 participação, como convidado, em simpósio/mesa redonda/curso em eventos 

acadêmicos nacionais5; 

 execução/performance4 em evento artístico nacional5 de curta duração10 e alta 

complexidade11 como convidado ou selecionado em edital ou concurso; 

 execução/performance4 em evento artístico de âmbito local5 de longa duração2 e 

alta complexidade3 como convidado ou selecionado em edital ou concurso; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação de 

abrangência nacional5 de longa duração2 e alta complexidade3; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação de 

abrangência internacional5 de curta duração10 e alta complexidade11; 

 criação com estréia de obra artística de longa duração2 e baixa complexidade12; 

 palestra ministrada em instituição nacional; 

 participação avulsa em disciplinas, cursos e treinamentos internacionais13; 

 cargo de editor associado de periódico nacional ou internacional9; 

 cargo de editor-chefe de periódico local9; 

 prêmios outorgados por instituições ou sociedades nacionais, relativos à pesquisa, 

invenção, arte; 

 cargo de chefia ou de responsabilidade administrativa9 em áreas do órgão/unidade 

onde atua (com efetiva atividade administrativa atestada pela coordenadoria ou 
conselho deliberativo superior); 

 coordenação da comissão de bibliotecas do sistema COCEN e comissões 

permanentes semelhantes9; 

 membro eleito para cargos de diretoria (presidência, secretaria, tesouraria) em 
sociedade científica/acadêmica nacional externa à Unicamp9; 

 membro eleito para conselhos, comissões, etc. em sociedade científica/acadêmica 

internacional9; 

 participação ou representação em comissão ou órgão deliberativo da UNICAMP (e. 
g., CIDP, CEPE, CEUA, CACC, etc.) ou em entidade governamental supra 

institucional9; 

 participação em atividades institucionais internas ou externas à Unicamp (e. g. 

presidência de grupos de trabalho da universidade, coordenação de grupos de 
trabalho acadêmicos de associações de área, etc.9);  
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 orientação/co-orientação concluída de mestrado, doutorado e supervisão de pós-

doutorado14; 

 disciplina de pós-graduação, com carga didática registrada na Diretoria Acadêmica 

da Unicamp (DAC)15; 

 disciplina de extensão, com carga didática registrada na Escola de Extensão da 

Unicamp (Extecamp)15. 

 
Conjunto D: 

 autoria1 de tradução de produções menores (artigos, capítulos de livros, etc.) 

publicadas por editora com corpo editorial e política de revisão por pares; 

 membro de comissão organizadora secundária8 de evento acadêmico ou artístico 
regional/local5 (e. g. comissão científica de avaliação de submissões de trabalhos);  

 participação do corpo de avaliadores de eventos acadêmicos ou artísticos 

nacionais8; 

 participação avulsa em disciplinas, cursos e treinamentos nacionais13; 

 apresentação oral, pôster ou resumo em evento acadêmico nacional ou 

internacional16;  

 criação com estréia de obra artística de curta duração10 e baixa complexidade12; 

 execução/performance4 como convidado ou selecionado em edital ou concurso 

para evento artístico local5 de curta duração10 e alta complexidade11; 

 execução/performance4 em evento artístico internacional, nacional ou local5 de 

baixa complexidade12, de longa ou curta duração2,10,como convidado ou 

selecionado em edital ou concurso; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação, de 

abrangência nacional5 de curta duração10 e alta complexidade11; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação, de 

abrangência local5 de longa duração2 e alta complexidade3; 

 editor associado de periódico local9; 

 avaliador de submissões para publicação em periódico indexado internacional, 

nacional ou local17; 

 assessoria ad-hoc para agência de fomento federal ou estadual18; 

 obtenção de prêmios e distinções em congressos acadêmicos que sejam fruto de 

competição; 

 membro eleito para conselhos, comissões etc. em sociedade científica/acadêmica 

nacional9; 

 participação de representação no órgão/na unidade em que é lotado (e. g. 

membro do Conselho Superior de Centro/Núcleo)19; 
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 orientações e co-orientações concluídas de projetos de iniciação científica e 

tecnológica (incluindo PIBITI, PIBIC e PIBIC-EM); 

 orientações de alunos bolsistas e não bolsistas (BAS, BAEF, TCC, estrangeiros, 

estagiários etc.), com pelo menos 6 meses de duração; 

 coordenação ou vice coordenação de grupos de pesquisa formalizados junto ao 

Diretório do CNPq ou reconhecidos institucionalmente.  

 
Conjunto E: 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação,de 

âmbito internacional, nacional ou local5 de baixa complexidade12; 

 execução/performance4 organizada pelo pesquisador e/ou seu órgão de lotação, de 
abrangência local5 de alta complexidade11; 

 participação como titular20 em bancas e comissões examinadoras;  

 participação como pesquisador de grupos de pesquisa formalizados junto ao 

Diretório do CNPq ou reconhecidos institucionalmente; 

 disciplina de graduação ministrada com registrado na Diretoria Acadêmica da 

Unicamp (DAC)15; 

 participação do corpo de avaliadores de evento acadêmico ou artístico 

regional/local8; 

 apresentação oral, pôster ou resumo em evento acadêmico regional/local16;  

 assessoria ad hoc para órgãos internos da Unicamp (FAEPEX, PIBIC, Extensão, 

etc.)18; 

 menções honrosas e prêmios de iniciação científica. 

 

Notas para esclarecimento: 
 
1 Em todas as produções, todos os autores serão pontuados igualmente, independentemente 
da ordem dos nomes. 
 
2 Obras musicais e cênicas com duração superior a 30 e 40 minutos, respectivamente. 
 
3 Peça de teatro, coreografia de dança, ópera, obra fonográfica, obras de natureza audiovisual, 
performances longas, obra sinfônica ou de câmara, exposição individual de obras de arte, solos 
cênicos ou musicais, uso extenso de novas tecnologias, etc. 
 
4 Será atribuído 1 ponto se a obra tiver sido apresentada de 1 a 3 vezes; serão atribuídos 2 
pontos se a obra tiver sido apresentada de 4 a 10 vezes e 3 pontos se a obra tiver sido 
apresentada 11 ou mais vezes. 
 
5 Internacional/nacional/local: não se referem à localidade, mas à abrangência (por exemplo, o 
evento pode ocorrer na Unicamp e ter abrangência internacional; ao mesmo tempo, o evento 
pode ocorrer na Itália e ter abrangência local). 
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6 Igual ou maior a 5 anos. 
 
7 A formalização pode se dar pela aprovação dos conselhos deliberativos superiores da 
instituição sede, no caso dos órgãos e unidades da UNICAMP ou pelas instâncias competentes 
em instituições externas. 
 
8 Pontua-se apenas uma vez a participação do pesquisador em comissões de um mesmo 
evento, selecionando-se a comissão com maior responsabilidade/complexidade. 
 
9 Será atribuído 1 ponto por ano completo no exercício da função, excluindo-se pontuação 
pela participação em todas as comissões, produções e atividades que sejam 
prerrogativa/atributo do cargo. 
 
10 Obras musicais e cênicas com duração inferior a 30 e 40 minutos, respectivamente. 
 
11 Cenas, esquetes, gags, performances curtas, uso extenso de novas tecnologias, obras de 
natureza audiovisual, instalações sonoras, etc. 
 
12 Improvisação livre, leitura dramática, direção de cenas e performances curtas, execução de 
peças padrão, participação em performances de terceiros, de repertório musical, etc. 
 
13 Será considerado o máximo de cinco participações por ano. 
 
14  Serão considerados 1,2 pontos por orientação/co-orientação concluída (duração mínima de 
12 meses para supervisão de pós-doutorado). 
 
15 Será atribuído 1 ponto por oferecimento de disciplina com responsabilidade pela carga 
horária integral. Disciplinas compartilhadas receberão a pontuação fracionada por 
oferecimento. 
 
16 Só serão pontuadas duas apresentações por evento. 
 
17 Será atribuído 1 ponto por submissão avaliada (ou seja, incluindo todos os pareceres desde a 
avaliação inicial até a decisão editorial final). 
 
18 Será atribuído 1 ponto por processo submetido (ou seja, todos os pareceres relativos ao 
processo). 
 
19  Excluem-se os casos em que a participação é atribuição/prerrogativa de um cargo executivo 
administrativo (por exemplo, a presidência do Conselho Superior é atribuição da Coordenação 
do C/N). 
 
20 Excluem-se as bancas de alunos orientados pelo candidato. 
 
2.4. Classificação dos Candidatos 

A classificação obedecerá a ordem decrescente do valor de IF obtido pelo candidato. 

Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior IQL. 
Se o empate persistir, será priorizado o candidato com maior tempo no nível da 

carreira. 
A ordem classificatória dos candidatos será seguida para preenchimento das vagas 

disponíveis para progressão em cada nível. 
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2.4. 1. Critério de habilitação 

Serão habilitados para classificação os candidatos que forem considerados ter 

aderência suficiente ao perfil qualitativo mínimo para o nível pleiteado. Uma vez que 
esta aderência é quantificada pelo valor de IQL (ver seção 2.2(b)), o critério de 

habilitação será um valor médio de IQL igual ou maior que 5,0 (cinco). 
 

 

2.5. Publicação dos Resultados 
A Comissão Avaliadora deverá apresentar em seu relatório a lista classificatória final, 

contendo os nomes dos candidatos habilitados e seus respectivos valores de IF, IQL e 
IQT. Embora não seja necessário emitir pareceres individuais de mérito, a comissão 

deverá nomear em seu relatório os candidatos que não foram incluídos na 
classificação e a razão para tal (e.g., inscrição indeferida, não cumprimento do critério 

de habilitação - ver secção 2.4.1.). 

 
2.6. Justificativa para a Correção do Período Considerado para Avaliação 

O sistema de cálculo da nota para progressão de carreira utilizado no último processo 
era normalizado, de forma linear, pela raiz quadrada do número de meses de 

permanência no atual nível da carreira (N). Esta normalização, apesar de necessária, 

apresenta a desvantagem que, devido à sua linearidade, reduz o valor IQT  dos 
proponentes com maior período desde o ingresso/progressão para o atual nível da 

carreira. 
A proposta aqui apresentada altera o índice de normalização (N): 

a) pela subtração de períodos de afastamento nos quais tenha sido necessária a 

interrupção temporária das atividades profissionais do pesquisador (ex., licenças 
maternidade/paternidade e para tratamento de saúde);   

b) pela inserção de um fator de correção semestral, baseado no Método de 
Penalização Adaptativa (Adaptive Penalty Method - APM), que traz a solução de 

problemas de otimização sem restrições no caso de problemas contendo restrições de 
igualdade e/ou desigualdade. Nesta proposta, a adaptação da APM se dá na forma de 

um acréscimo ao valor da função objetivo, neste caso, o período em que o candidato 

será avaliado. Na abordagem aqui proposta, o processo de penalização da fórmula 
para contagem de tempo seria aplicado da seguinte forma: 

 1. Será considerado o número total de meses em que o candidato atuou no 
presente nível da carreira, do qual será subtraída a duração total de afastamentos que 

tenham incorrido em interrupção de suas atividades profissionais; 

 2. Do resultado da subtração, os primeiros 60 meses serão excluídos da 
correção (como se fosse um “período de carência”); 
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 3. Do número de meses resultante, será descontado 1 mês a cada 6 meses 

corridos de atividade na função (i.e., apenas 5 meses serão contabilizados). 

Deste modo é feita a correção de forma sistemática para contemplar períodos de baixa 
produção/atividade que ocorrem com todos os candidatos por diversas razões e que 

têm duração tipicamente proporcional ao tempo de trabalho na função. Esta fórmula é 
facilmente adaptável e tem sua implantação facilitada com o uso das funções 

disponíveis no Excel. Simulações previamente realizadas demonstraram suavização de 

desigualdades em IQT relacionadas a diferentes períodos de avaliação. 
Esta proposta de correção foi idealizada e proposta pelo Dr. Marcelo M. Brandão 

(pesquisador do CBMEG especialista em Bioinformática) em generosa colaboração 
com este GT. 
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