FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO No05/2014, de 24 de setembro de 2014
Define o Perfil de Referência e Matriz de Regime de Trabalho da Unidade.
O PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Prof. Tarcizo Afonso Nunes,
no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias e em conformidade com a Resolução 02/2014 do Conselho Universitário, resolve:

Art. 1º. O

perfil de referência dos docentes da Faculdade de Medicina da UFMG encontra-se na tabela anexa, considerando-se as dimensões de
ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, além de outras atividades. Foram consideradas as seguintes classes:

−
−
−
−
−

Classe A (Auxiliar, Assistente A, Adjunto A)
Classe B - Professor Assistente
Classe C - Professor Adjunto
Classe D - Professor Associado
Classe E - Professor Titular

Item 1.

O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre na Classe A, mediante aprovação em concurso público de
provas e títulos. Ele terá a designação de Professor Adjunto A, se portador do título de doutor; Professor Assistente A, se
portador do título de mestre; ou Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista. Sempre que possível,
deverá ser priorizada a realização de concursos com requisitos de doutorado ou mestrado.
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Item 2.

O presente documento detalha o perfil desejável dos docentes para as diferentes classes, sem a pretensão de estabelecer
limites rígidos para a atuação dos professores na Faculdade de Medicina da UFMG. As carreiras acadêmicas dos docentes na
instituição são variadas por natureza e não necessariamente os docentes realizarão todas as atividades previstas em todas as
dimensões para cada classe. O presente perfil não deve ainda servir de limite para a atuação do docente, que deve sempre
perseguir a excelência em suas atividades institucionais.

Art. 2º. Matriz de Regime de Trabalho da Unidade

Item 1.

Proporção mínima de 2/5 (dois quintos) de docentes em Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva (DE);

Item 2.

Na eventualidade desta proporção ultrapassar a proporção mínima supracitada, em decorrência do número de solicitações
dos docentes da unidade, terão prioridade no estabelecimento da proporção, os critérios relacionados na seguinte ordem:
classe mais elevada, maior tempo na instituição e maior idade.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014

Prof. Tarcizo Afonso Nunes
Presidente da Congregação da
Faculdade de Medicina da UFMG
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Anexo à Resolução Nº 05/2014, de 24 de setembro de 2014
Classes
Classe A
(Professor
auxiliar,
assistente A,
adjunto A)

Classe B –
Professor
assistente

Ensino

Pesquisa e inovação

−

Ministrar disciplinas na
graduação

−

Participação em projetos de
pesquisa

−

Seleção e orientação de
monitores

−

Orientação de alunos de iniciação
científica

−

Participação em bancas
de trabalho de
conclusão de curso de
graduação

−

Apresentação de trabalhos em
eventos científicos regionais
nacionais e internacionais

−

Ministrar disciplinas na
graduação e pósgraduação lato sensu

−

Seleção e orientação de
monitores

−

Participação em bancas
de trabalho de

−

Elaboração e participação em
projetos de pesquisa

−

Orientação de alunos de bolsistas de
iniciação científica ou
aperfeiçoamento e/ou de pósgraduação lato sensu

−

Apresentação de trabalhos em

Extensão

−

Participação em
projetos de extensão,
inclusive cursos e
eventos

−

Atividade assistencial e
de orientação de
residentes, em especial
nos hospitais
universitários

−

Orientação de alunos
em projetos de
extensão

−

Elaboração e
participação de
projetos de extensão,
inclusive cursos e
eventos

−

Atividade assistencial e
de orientação de
residentes, em especial

Gestão

Outras atividades

−

Participação em
comissões internas do
departamento e da
unidade

−

Ingresso em cursos de
pós-graduação
(mestrado, doutorado,
nas situações em que
não tenha estes
títulos) e programas de
capacitação, inclusive
capacitação
pedagógica, pósdoutorado junior ou
estágios em
instituições de
referência no Brasil e
no exterior

−

Participação em órgãos
colegiados do
departamento como
CCD e Câmara
Departamental; ou em
representação
departamental em
órgãos da Faculdade

−

Ingresso em cursos de
pós-graduação
(doutorado) e
programas de
capacitação, inclusive
capacitação
pedagógica,pósdoutorado ou estágios
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conclusão de curso de
graduação e pósgraduação lato sensu

Classe C –
Professor adjunto

−

Ministrar disciplinas na
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu

−

Seleção e orientação de
monitores

−

Participação em bancas
de trabalho de
conclusão de curso de
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu

eventos científicos regionais
nacionais e internacionais

nos hospitais
universitários

−

−

−

−

Coordenação e participação em
projetos de pesquisa, com produção
científica regular, representada por
publicações em revistas indexadas
internacionalmente, livros e
capítulos de livros, trabalhos em
anais de eventos e registros de
patentes, softwares e assemelhados
Orientação de alunos bolsistas de
iniciação científica ou
aperfeiçoamento e/ou de pósgraduação lato e stricto sensu
Participação em eventos científicos
regionais, nacionais e internacionais
com apresentação de trabalhos e
como palestrante

−

−

−

−

−

Orientação de alunos
em projetos de
extensão

Coordenação e
participação em
projetos de extensão,
inclusive cursos e
eventos
Atividade assistencial e
de orientação de
residentes, em especial
nos hospitais
universitários
Coordenação de
serviços assistenciais
nos hospitais
universitários
Orientação de alunos
em projetos de
extensão

em instituições de
referência no Brasil e
no exterior

Coordenação de
disciplinas de graduação

−

Coordenação de
disciplinas de graduação
e pós-graduação

−

Coordenação e
participação e em
órgãos colegiados do
departamento como
CCD e Câmara
Departamental;

−

Participação ou em
representação
departamental em
órgãos da Faculdade

−

Coordenação de
colegiado de curso de
graduação

−

Participação em banca
de concurso público
para a classe de
professor auxiliar e
assistente

−

Realização de
programas de
capacitação (inclusive
pedagógica) e pósdoutorado ou estágios
em instituições de
referência no Brasil e
no exterior

−

Participação em banca
de concurso público
para a classe de
professor assistente e
adjunto

−

Captação de recursos
para ensino, pesquisa
e extensão
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Classe D Professor
associado

−

Ministrar disciplinas na
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu

−

Liderança em projetos,
programas ou núcleos
de ensino

−

Presidência e
participação em bancas
de trabalho de
conclusão de curso de
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu

−

−

−

−

Liderança ou coordenação de linha
ou grupo de pesquisa consolidados,
com produção científica
representada por publicações e
citações em revistas indexadas
internacionalmente, livros e
capítulos de livros, trabalhos em
anais de eventos e registros de
patentes, softwares e assemelhados
Orientação de alunos bolsistas de
iniciação científica ou
aperfeiçoamento e de pósgraduação lato e stricto sensu e pósdoutorado
Organização e/ou participação em
eventos científicos regionais,
nacionais e internacionais como
autor de trabalhos orientados e
como palestrante
Participação em corpo editorial de
periódicos especializados

−

Liderança ou
coordenação de
projetos ou programas
de extensão, inclusive
cursos e eventos

−

Liderança em atividades
de administração
acadêmica, incluindo
atividades de direção
assessoramento e chefia

−

Atividade assistencial e
de orientação de
residentes, em especial
nos hospitais
universitários

−

Participação nos órgãos
colegiados do
Departamento (Câmara,
CCD), da Faculdade
(Congregação, Colegiado
de Curso) e da
Universidade (Câmaras
Superiores, CPPD, COEP)

−

Coordenação de
serviços assistenciais
nos hospitais
universitários

−

Orientação de alunos
em projetos de
extensão

−

Participação em órgãos
âmbito regional e
nacional, em especial
nos Ministérios da
Saúde, Educação e
Ciência e Tecnologia,
com envolvimento na
formulação das
políticas públicas e
iniciativas promotoras

−

Coordenação de
colegiado de curso de
graduação e pósgraduação

−

Realização de
programas de
capacitação (inclusive
pedagógica) e pósdoutorado ou estágios
em instituições de
referência no Brasil e
no exterior

−

Participação em banca
de concurso público
para a classe de
professor adjunto e
associado

−

Coordenação e
participação de
projetos de
cooperação
internacional

−

Exercício de cargos de
direção em sociedades
científicas

−

Participação em
projetos
interdisciplinares e
interinstitucionais

−

Captação de recursos
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da divulgação do
conhecimento
científico e da inclusão
social
Classe E Professor Titular

−

Ministrar disciplinas na
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu

−

Atuação como Professor
Visitante em outras
instituições

−
−

−

Liderança em projetos,
programas ou núcleos
de ensino
Presidência e
participação em bancas
de trabalho de
conclusão de curso de
graduação e pósgraduação lato e stricto
sensu
Participação em bancas
de defesa de
dissertações e teses
externas à UFMG

−

−

−

−

Liderança ou coordenação de linha
ou grupo de pesquisa consolidados,
com produção científica de
destaque, representada por
publicações e citações em revistas
indexadas internacionalmente, livros
e capítulos de livros, trabalhos em
anais de eventos e registros de
patentes, softwares e assemelhados
Orientação de alunos bolsistas de
iniciação científica ou
aperfeiçoamento e de pósgraduação lato e stricto sensu e pósdoutorado
Organização e/ou participação em
eventos científicos regionais,
nacionais e internacionais como
autor de trabalhos orientados e
como palestrante
Participação em comitês de
programa de eventos científicos de
abrangência nacional ou

para ensino, pesquisa
e extensão

−

Liderança ou
coordenação de
projetos ou programas
de extensão, inclusive
cursos e eventos

−

Liderança em atividades
de administração
acadêmica, incluindo
atividades de direção
assessoramento e chefia

−

Atividade assistencial e
de orientação de
residentes, em especial
nos hospitais
universitários

−

Participação nos órgãos
colegiados do
Departamento (Câmara,
CCD), da Faculdade
(Congregação, Colegiado
de Curso) e da
Universidade (Câmaras
Superiores, CPPD, COEP)

−

Coordenação de
serviços assistenciais
nos hospitais
universitários

−

Orientação de alunos
em projetos de
extensão

−

Participação em órgãos
de âmbito regional e
nacional, em especial
nos Ministérios da
Saúde, Educação e

−

Coordenação de
colegiado de curso de
graduação e pósgraduação

−

Realização de
programas de
capacitação (inclusive
pedagógica) e pósdoutorado ou estágios
em instituições de
referência no Brasil e
no exterior

−

Participação em banca
de concurso público
para a classe de
professor associado e
titular

−

Participação em
bancas de concursos
docentes externas à
UFMG

−

Coordenação e
participação de
projetos de
cooperação
internacional
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internacional

−

Participação em corpo editorial e
editoria de periódicos especializados

Ciência e Tecnologia,
com envolvimento na
formulação das
políticas públicas e
iniciativas promotoras
da divulgação do
conhecimento
científico e da inclusão
social

−

Atuação como
assessor ou consultor
de órgãos de fomento
ou instituições de
ensino e pesquisa

−

Exercício de cargos de
direção em sociedades
científicas

−

Participação em
projetos
interdisciplinares e
interinstitucionais

−

Captação de recursos
para ensino, pesquisa
e extensão

