
                                                                                                                            
 

 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
 

EDITAL N°003/UFSJ/PROEX, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, APOIO À CRIAÇÃO E 
CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA DA UFSJ 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições, e o Comitê de Criação e Circulação 
Artística (CCCA) retificam o item 13 (Cronograma) do presente edital. 
 
Onde se lê: 
 
13. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 25/02/2019 

Período para submissão de propostas por correio eletrônico 
(editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) 

28/02/2019 a 05/04/2019 

Período de avaliação pelo CCCA e/ou avaliadores ad hoc 08/04/2019 a 08/05/2019 

Divulgação do resultado provisório no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

10/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de reconsideração 
elaborados por parte dos proponentes  

13/05/2019 a 17/05/2019 

Período para análise dos pedidos de reconsideração por parte da 
Presidência do CCCA 

20/05/2019 a 24/05/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de reconsideração 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

28/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de contrarrazão 
elaborados por parte dos proponentes 

29/05/2019 a 04/06/2019 

Período para análise dos pedidos de contrarrazão por parte da 
Presidência do CCCA 

05/06/2019 a 11/06/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de contrarrazão 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Divulgação do resultado final no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na primeira entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX 

14/06/2019 a 31/06/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na primeira entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

01/07/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na segunda entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX. 

21/10/2019 a 07/11/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na segunda entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

18/11/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na primeira 01/08/2019 a 31/12/2019 
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entrada no Edital 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na segunda 
entrada no Edital 

01/01/2020 a 31/12/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na primeira entrada 

Até 01/03/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na segunda entrada 

Até 01/03/2021 

 
 

Leia-se: 
 
13. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 25/02/2019 

Período para submissão de propostas por correio eletrônico 
(editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) 

28/02/2019 a 05/04/2019 

Período de avaliação pelo CCCA e/ou avaliadores ad hoc 08/04/2019 a 13/05/2019 

Divulgação do resultado provisório no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

14/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de reconsideração 
elaborados por parte dos proponentes  

15/05/2019 a 21/05/2019 

Período para análise dos pedidos de reconsideração por parte da 
Presidência do CCCA 

21/05/2019 a 24/05/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de reconsideração 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

28/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de contrarrazão 
elaborados por parte dos proponentes 

29/05/2019 a 04/06/2019 

Período para análise dos pedidos de contrarrazão por parte da 
Presidência do CCCA 

05/06/2019 a 11/06/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de contrarrazão 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Divulgação do resultado final no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na primeira entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX 

14/06/2019 a 31/06/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na primeira entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

01/07/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na segunda entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX. 

21/10/2019 a 07/11/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na segunda entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

18/11/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na primeira 
entrada no Edital 

01/08/2019 a 31/12/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na segunda 
entrada no Edital 

01/01/2020 a 31/12/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na primeira entrada 

Até 01/03/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio Até 01/03/2021 
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eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na segunda entrada 

 
São João del-Rei, 02 de maio de 2019. 

 
 

____________________________________ 
Professor Ivan Vasconcelos Figueiredo 

Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
 
 
 

____________________________________ 
Professora Juliana Mota Alves Drummond 

Presidente do Comitê de Criação e Circulação Artística da UFSJ 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO “CRIAÇÃO ARTÍSTICA” 

 

1. Título da proposta criação: 
 

2. Período de vigência:  
 

3. Nome completo do proponente: 
 

4. Unidade acadêmica do proponente: 
 

5. Telefones: 
 

6. Email: 
 

7. Apresentação do projeto de criação artística 
 

8. Objetivos 
 

9. Metodologia 
 

10. Fundamentação teórica 
 

11. Plano de atividades mensal de bolsista(s) (caso se aplique) 
 

12. Integração ensino, pesquisa, extensão 
 

13. Unidade Acadêmica ou Administrativa de Apoio:  
 

14. Equipe do projeto: 
 

15. Valor solicitado e cronograma de liberação orçamentária 
 

16. Informações complementares: 
 

17. Referências: 
 

Anexar: 

 Documento, assinado e digitalizado em formato PDF, avalizando e comprovando o apoio da 
unidade acadêmica ou administrativa, conforme o modelo do Anexo V. 

 Currículo Lattes, em formato PDF, contendo a produção dos últimos cinco anos pertinente à 
proposta. 

 
 

  



                                                                                                                            
 

ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO “CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA” 

 

1. Título da proposta circulação: 

2. Período de realização: 

3. Nome completo do proponente: 

4. Unidade acadêmica do proponente: 

5. Telefones: 

6. Email: 

7. Apresentação da proposta de circulação artística: 

8. Objetivos: 

9. Histórico do projeto/ação/disciplina/pesquisa que originou o produto artístico que entrará em 

circulação: 

10. Histórico do evento ou estabelecimento que receberá o produto artístico e sua relevância para o 

fortalecimento da imagem institucional da UFSJ: 

11. Natureza:  (  ) Acervos Artísticos; (  ) Artes Aplicadas (cerâmica, tecelagem, arte em metal, 

movelaria e outras); (  ) Artes da Cena (circo, dança, teatro e performance); (  ) Artes Visuais 

(pintura, desenho, gravura, escultura, instalações, intervenções e outras); (  ) Cinema e Artes do 

Vídeo; (  ) Criação e Performance Musical; (  )  Educação Artística; (  )  Espaços e Paisagens 

Artísticas (galerias, teatros, museus e espaços públicos); (  )  Expressões Artísticas Híbridas 

(próprias do universo da arte contemporânea); (  ) Fotografia; (  )  Saraus e Performances 

Literárias; ( ) Outras atividades, necessariamente de cunho artístico e/ou cultural, de acordo com 

a avaliação do Comitê de Criação e Circulação Artística (CCCA) 

12. Abrangência: (    ) regional (     ) nacional  (     ) internacional 

13. Categoria: (    )individual  (     ) coletiva 

14. Unidade Acadêmica ou Administrativa de Apoio:  

15. Equipe do projeto: 

16. Programação completa: 

17. Expectativa e perfil do público atingido: 

18. Valor solicitado: 

19. Informações complementares: 

20. Referências: 

 
Anexar: 

 Documento, assinado e digitalizado em formato PDF, avalizando e comprovando o apoio da 
unidade acadêmica ou administrativa, conforme o modelo do Anexo V. 

 Carta de aceite, convite e/ou inscrição comprovada em evento(s) para propostas de Circulação 
Artística. 

 Currículo Lattes, em formato PDF, contendo a produção dos últimos cinco anos pertinente à 
proposta. 

 

 
  



                                                                                                                            
 

ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 
1. Espera-se que uma proposta de criação artística possua clareza em seus objetivos, de modo a 
permitir a execução das atividades. Avalie os objetivos apresentados pela proposta. 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
1.1. Justifique: ________________________________________________________________ 
 
2. A proposta apresenta metodologia adequada para o seu desenvolvimento? 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
2.1. Justifique: ________________________________________________________________ 
 
3. Espera-se que uma proposta criação artística possua fundamentação teórica consistente, seja por 
meio de conhecimentos científicos e/ou saberes, de modo a subsidiar as ações. Avalie a 
fundamentação teórica da proposta. 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
3.1. Justifique: _____________________________________________________________ 
 
4. A proposta apresenta articulação pertinente entre Ensino, Pesquisa e Extensão? 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
4.1. Justifique: _____________________________________________________________ 
 
5. A proposta possui clareza e objetividade? 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
5.1. Justifique: _____________________________________________________________ 
 
 
ENCAMINHAMENTOS 
 
6. Avalie o plano de atividades do(s) bolsista(s) e indique o quantitativo de bolsa(s) aprovado(s) (se for o 
caso). 
____________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
 
 
7. Com base na análise anterior, indique o quantitativo de recurso para o desenvolvimento do projeto, 

bem como o cronograma de alocação orçamentária (segundo semestre 2018 e primeiro semestre de 

2019. 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Avalie como a proposta deve ser encaminhada: 

(  ) Aprovada 
(  ) Reprovada 

 
8. Nota final: ____ 
 
9. Considerações finais: 

____________________________________________________________________ 

 

  



                                                                                                                            
 

ANEXO IV – FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA 

 
1. Espera-se que uma proposta de circulação artística possua clareza em seus objetivos, de modo a 
permitir a execução das atividades. Avalie os objetivos apresentados pela proposta. 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (7,5 ponto) 

Parcial  
(50%) (15 pontos) 

Razoável  
(75%) (22,5 

pontos) 

Total  
(100%) (30 

pontos) 

     

 
1.1. Justifique: _______________________________________________________________ 
 
2. Espera-se que a proposta que pretenda circular obra artística derive de ações desenvolvidas dentro 
da universidade e/ou seja resultado de ações vinculadas à área de atuação dos proponentes, para tanto 
é necessária a apresentação do histórico do projeto/ação/programa/disciplina/pesquisa que origina o 
objeto artístico. Avalie o histórico: 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (6,25 

pontos) 

Parcial  
(50%) (12,5 pontos) 

Razoável  
(75%) (18,75 

pontos) 

Total  
(100%) (25 

pontos) 

     

 
2.1. Justifique: ______________________________________________________________ 
 
3. Espera-se que a circulação dos produtos artísticos criados na UFSJ ocorra em eventos e/ou espaços 
que contribuam para o desenvolvimento social, que possuam notoriedade artística e acadêmica e que, 
ainda, fortaleçam a imagem institucional. Avalie o histórico do evento ou espaço que receberá a 
circulação: 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (6,25 

pontos) 

Parcial  
(50%) (12,5 pontos) 

Razoável  
(75%) (18,75 

pontos) 

Total  
(100%) (25 

pontos) 

     

 
3.1. Justifique: ___________________________________________________________ 
 
4. A proposta possui clareza e objetividade? 
 

Inexistente  
(0%) (0 pontos) 

Fraco  
(25%) (5 pontos) 

Parcial  
(50%) (10 pontos) 

Razoável  
(75%) (15 
pontos) 

Total  
(100%) (20 

pontos) 

     

 
4.1. Justifique: _____________________________________________________________ 
 
 
 
ENCAMINHAMENTOS 
 
5. Com base na análise anterior, indique o quantitativo de recurso para o desenvolvimento do projeto, 
bem como o cronograma de alocação orçamentária (segundo semestre 2018 e primeiro semestre de 
2019. 
______________________________________________________________________ 
 
6. Avalie como a proposta deve ser encaminhada: 

 
(  ) Aprovada 



                                                                                                                            
 

(  ) Reprovada 
 
7. Nota final: ____ 
 
8. Considerações finais: __________________________________________________  



                                                                                                                            
 

ANEXO V – MODELO DE CARTA DE APOIO DE UNIDADE ACADÊMICA OU 

ADMINISTRATIVA 

 

CARTA DE APOIO (NOME DA UNIDADE ACADÊMICA OU ADMINISTRATIVA) 

 

Pelo presente instrumento, NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ACADÊMICA OU 

ADMINISTRATIVA, CARGO, sediado no Campus IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS manifesta 

seu apoio para realização do NOME DO PROJETO, proposto por NOME DO PROPONENTE, a 

ser realizado no período de DIA/MÊS/ANO até DIA/MÊS/ANO, expressando o 

comprometimento em executar orçamentariamente a proposta. 

 

CIDADE, DIA de MÊS de 2018 

 

________________________________ 

Assinatura (com carimbo) 

  



                                                                                                                            
 

ANEXO VI – TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE 

 

Tabela de pontuação do Currículo Artístico do proponente, considerando somente apenas as 

produções vinculadas à proposta na área de Artes, nos últimos cinco anos. 

 

TABELA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA PONTOS (por 
unidade)  

PONTOS 
OBTIDOS 

1. Autor de livro publicado (com ISBN), na área, em editoras com comitê 
científico. 

50  

2. Autor de livro publicado (com ISBN), na área, em editoras sem comitê 
científico. 

15  

3. Autor de capítulo publicado de coletânea (com ISBN), na área, em editoras 
com comitê científico 

15  

4. Autor de capítulo publicado de coletânea (com ISBN), na área, em editoras 
sem comitê científico 

5  

5. Tradução de livro publicado (com ISBN, impresso ou meio eletrônico) 20  

6. Tradução de capítulo de livro publicado (com ISBN, impresso ou meio 
eletrônico) 

7  

7. Editor ou organizador de livro publicado (com ISBN), em editoras com comitê 
científico. 

15  

8. Editor ou organizador de livro publicado (com ISBN) em editoras sem comitê 
científico 

5  

9. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado 
em congresso, com Qualis CAPES níveis A2 a A1 

30  

10. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado 
em congresso, c o m Qualis CAPES níveis B4 a B1 

25  

11. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado 
em congresso, c o m Qualis CAPES nível B5 ou inferior, ou não classificado. 

10  

12. Artigo publicado em revista não indexada com corpo editorial 5  

13. Resenha ou nota crítica publicada em revista indexada (ISSN) (impressa ou 
meio eletrônico na internet). 

6  

14. Resenha ou nota crítica publicada em revista não indexada (ISSN) 
(impressa ou meio eletrônico na internet). 

2  

15. Tradução publicada de artigo (impressa ou meio eletrônico na internet) 5  

16. Artigo de imprensa interna ou externa à UFSJ (impresso ou meio eletrônico 
na internet) 

1  

17. Relatório ou laudo técnico – demandado à UFSJ na forma de consultoria 5  

18. Produção de manual técnico, didático 3  

19. Revisão de material didático, artigos, capítulo de livro, livros, resumos, 
“abstracts”, normas da ABNT 

2  

20. Prefácio/posfácio 2  

21. Trabalho completo publicado em evento de âmbito internacional 10  

22. Resumo expandido publicado em evento de âmbito internacional 6  

23. Trabalho completo publicado em evento de âmbito nacional 5  

24. Resumo expandido publicado em evento de âmbito nacional 3  

25. Comunicação de trabalho com resumo publicado 2  

26. Comunicação de trabalho sem resumo publicado 1  

27. Trabalho publicado em evento regional e local 1  

28. Apresentação em seminários científicos internacionais 4  

29. Apresentação em seminários científicos nacionais 2  

30. Ministrar minicurso em evento científico ou cultural 2  

31. Conferências, palestras proferidas, mesas-redondas 2  

32. Citação ou referência de autor(es) (pontuação por artigo ou livro) 1  

33. Ilustração de livros publicados (com conselho editorial) 4  

34. Criação de capa de livro publicado (com conselho editorial) 4  

35. Produção de livros (design) 5  

36. Texto escrito para catálogo de exposições publicado por instituição pública 
ou privada (museus e galerias) (com ISBN) 

15  

37. Texto escrito para catálogo de exposições publicado por instituição pública 
ou privada (museus e galerias) (sem ISBN) 

8  

38. Patente depositada requerida 10  

39. Patente depositada concedida 30  



                                                                                                                            
 
40. Autor (único) de documentos cartográficos publicados 10  

41. Coautor de documentos cartográficos publicados 5  

42. Autoria de peça teatral ou musical publicada 30  

43. Direção de peças teatrais apresentadas, musical, cinema ou vídeo 15  

44. Coreografia, recital, concerto ou show apresentado 5  

45. Roteiro de cinema, vídeo, rádio ou televisão 15  

46. Edição de partitura 20  

47. Composição musical apresentada ou criada para cinema, vídeo, rádio, 
televisão, teatro ou dança 

15  

48. Arranjo de peças musicais instrumental ou vocal 8  

49. Exposições individuais – referendadas pelo conselho de instituições 
reconhecidas 

20  

50. Curadoria de exposições e coleções científicas ou artísticas 15  

51. Participação em salões de arte ou exposições coletivas de artes plásticas e 
fotografia – referendadas pelo conselho de instituições reconhecidas 

10  

52. Produção de espetáculos, cinema, rádio, televisão, vídeo, audiovisual ou 
mídias eletrônicas 

15  

53. Edição de rádio, cinema, vídeo ou televisão, vinculada à atividade docente 
da UFSJ 

10  

54. Fotografia publicada 2  

55. Revisão de língua portuguesa ou estrangeira em revistas indexadas (por 
artigo) 

3  

56. Registro de marcas, softwares e cultivares 15  

57. Editor Chefe de Revista (por ano de exercício) 20  

58. Editor Associado de Revista (por ano de exercício) 10  

59. Revisor de Periódico (por periódico, por ano) 5  

60. Revisor de trabalhos de congresso (por congresso) 3  

61. Parecerista ad hoc de Periódico (por artigo) 3  

62. Outros pareceres ad hoc 1  

TOTAL DE PÓNTOS:  

 

 

 

 

  



                                                                                                                            
 

ANEXO VII – MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETOS APROVADOS 

 

1. Identificação da ação 
 
1.1. Título do projeto 
1.2. Nome da Coordenação: 
1.3. Nome da Vice-coordenação (se houver): 
 

2. Caracterização da ação: 
 
2.1. Tipo de ação desenvolvido: 

(  ) Projeto de Criação Artística 
(   ) Projeto de Circulação Artística 

 

3.  Natureza:   

(  ) Acervos Artísticos;  

(  ) Artes Aplicadas (cerâmica, tecelagem, arte em metal, movelaria e outras);  

(  ) Artes da Cena (circo, dança, teatro e performance);  

(  ) Artes Visuais (pintura, desenho, gravura, escultura, instalações, intervenções e outras); 

 (  ) Cinema e Artes do Vídeo;  

(  ) Criação e Performance Musical;  

(  )  Educação Artística;  

(  )  Espaços e Paisagens Artísticas (galerias, teatros, museus e espaços públicos);  

(  )  Expressões Artísticas Híbridas (próprias do universo da arte contemporânea); (  ) Fotografia;  

(  )  Saraus e Performances Literárias; 

 ( ) Outras atividades, necessariamente de cunho artístico e/ou cultural, de acordo com a 

avaliação do Comitê de Criação e Circulação Artística (CCCA) 

 

4. Abrangência:  

(    ) regional  

(     ) nacional  

(     ) internacional 

 

5. Categoria:  

(    )individual   

(     ) coletiva 

 

6. Período de realização do projeto: _____________ 

 

7. Local de realização: 
 
 
8. Relacione os nomes dos participantes da equipe, funções (coordenação, bolsistas, voluntários, 
comunidade externa) e carga horária total:_________________ 

a. Especifique a quantidade de participantes (comunidade externa) envolvidos: ___________ 
b. Especifique a quantidade de docentes envolvidos: __________ 



                                                                                                                            
 

c. Especifique a quantidade de técnicos envolvidos: __________ 
d. Especifique a quantidade de discentes envolvidos: ____________ 

 
9. Especifique quantitativamente os resultados alcançados pelo projeto: 
 

TIPO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDA PELO PROJETO QUANTIDADE 

1. Autor de livro publicado (com ISBN), na área, em editoras com comitê científico.  

2. Autor de livro publicado (com ISBN), na área, em editoras sem comitê científico.  

3. Autor de capítulo publicado de coletânea (com ISBN), na área, em editoras com comitê científico  

4. Autor de capítulo publicado de coletânea (com ISBN), na área, em editoras sem comitê científico  

5. Tradução de livro publicado (com ISBN, impresso ou meio eletrônico)  

6. Tradução de capítulo de livro publicado (com ISBN, impresso ou meio eletrônico)  

7. Editor ou organizador de livro publicado (com ISBN), em editoras com comitê científico.  

8. Editor ou organizador de livro publicado (com ISBN) em editoras sem comitê científico  

9. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado em congresso, com 
Qualis CAPES níveis A2 a A1 

 

10. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado em congresso, c o 
m Qualis CAPES níveis B4 a B1 

 

11. Artigo publicado em revista indexada (ISSN) ou trabalho completo publicado em congresso, c o 
m Qualis CAPES nível B5 ou inferior, ou não classificado. 

 

12. Artigo publicado em revista não indexada com corpo editorial  

13. Resenha ou nota crítica publicada em revista indexada (ISSN) (impressa ou meio eletrônico na 
internet). 

 

14. Resenha ou nota crítica publicada em revista não indexada (ISSN) (impressa ou meio 
eletrônico na internet). 

 

15. Tradução publicada de artigo (impressa ou meio eletrônico na internet)  

16. Artigo de imprensa interna ou externa à UFSJ (impresso ou meio eletrônico na internet)  

17. Relatório ou laudo técnico – demandado à UFSJ na forma de consultoria  

18. Produção de manual técnico, didático  

19. Revisão de material didático, artigos, capítulo de livro, livros, resumos, “abstracts”, normas da 
ABNT 

 

20. Prefácio/posfácio  

21. Trabalho completo publicado em evento de âmbito internacional  

22. Resumo expandido publicado em evento de âmbito internacional  

23. Trabalho completo publicado em evento de âmbito nacional  

24. Resumo expandido publicado em evento de âmbito nacional  

25. Comunicação de trabalho com resumo publicado  

26. Comunicação de trabalho sem resumo publicado  

27. Trabalho publicado em evento regional e local  

28. Apresentação em seminários científicos internacionais  

29. Apresentação em seminários científicos nacionais  

30. Ministrar minicurso em evento científico ou cultural  

31. Conferências, palestras proferidas, mesas-redondas  

32. Citação ou referência de autor(es) (pontuação por artigo ou livro)  

33. Ilustração de livros publicados (com conselho editorial)  

34. Criação de capa de livro publicado (com conselho editorial)  

35. Produção de livros (design)  

36. Texto escrito para catálogo de exposições publicado por instituição pública ou privada (museus 
e galerias) (com ISBN) 

 

37. Texto escrito para catálogo de exposições publicado por instituição pública ou privada (museus 
e galerias) (sem ISBN) 

 

38. Patente depositada requerida  

39. Patente depositada concedida  

40. Autor (único) de documentos cartográficos publicados  

41. Coautor de documentos cartográficos publicados  

42. Autoria de peça teatral ou musical publicada  

43. Direção de peças teatrais apresentadas, musical, cinema ou vídeo  

44. Coreografia, recital, concerto ou show apresentado  

45. Roteiro de cinema, vídeo, rádio ou televisão  

46. Edição de partitura  

47. Composição musical apresentada ou criada para cinema, vídeo, rádio, televisão, teatro ou 
dança 

 

48. Arranjo de peças musicais instrumental ou vocal  

49. Exposições individuais – referendadas pelo conselho de instituições reconhecidas  

50. Curadoria de exposições e coleções científicas ou artísticas  

51. Participação em salões de arte ou exposições coletivas de artes plásticas e fotografia –  



                                                                                                                            
 
referendadas pelo conselho de instituições reconhecidas 

52. Produção de espetáculos, cinema, rádio, televisão, vídeo, audiovisual ou mídias eletrônicas  

53. Edição de rádio, cinema, vídeo ou televisão, vinculada à atividade docente da UFSJ  

54. Fotografia publicada  

55. Revisão de língua portuguesa ou estrangeira em revistas indexadas (por artigo)  

56. Registro de marcas, softwares e cultivares  

57. Editor Chefe de Revista (por ano de exercício)  

58. Editor Associado de Revista (por ano de exercício)  

59. Revisor de Periódico (por periódico, por ano)  

60. Revisor de trabalhos de congresso (por congresso)  

61. Parecerista ad hoc de Periódico (por artigo)  

62. Outros pareceres ad hoc  

 
 

10. Com base na resposta da questão anterior, descreva as ações mais relevantes promovidas 
pelo projeto:  

_________________________________  

 

11. Comentários finais: 

___________________________________________________________________________________ 

12. Anexar comprovantes de apresentações (se for o caso). 

 


