
RESOLUÇÃO Nº 03/2021, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

Define o Perfil de Referência e Matriz de Regime de Trabalho da Unidade.

O PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Prof. Allyson Nogueira
Moreira, 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 Odontologia 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.

Item 2. O presente documento detalha o perfil desejável dos docentes para as diferentes classes. O presente perfil não deve ainda servir de
limite para a atuação do docente, que deve sempre perseguir a excelência em suas atividades institucionais



Item 3. De acordo com a Resolução n◦ 1/2018 de 25 de abril de 2018, o (a) docente em Regime de Tempo Integral, com ou sem Dedicação
Exclusiva (DE ou T-40), além de assumir encargos didáticos e de administração acadêmica, deverá exercer atividades de, pelo menos, 2 (dois)
dos seguintes itens:
a) orientação de alunos;
b) pesquisa;
c) produção intelectual;
d) extensão.

Item 4. Aos (às) professores (as), independentemente do regime de trabalho, deverão ser atribuídos encargos didáticos e orientações na
Graduação.

Item 5. No que se refere às atividades descritas como pós-graduação neste documento, entenda-se os cursos de pós-graduação stricto sensu e
lato sensu, em todos os seus diversos níveis.

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);

Anexo à Resolução Nº 03/2021, de 28 de outubro de 2021

Classes Ensino Pesquisa e inovação Extensão Gestão Outras atividades
Classe A (Professor
auxiliar, assistente
A,
adjunto A)

− Ministrar
disciplinas na
graduação

− Coordenação e participação
em pelo menos um projeto de
pesquisa

− Participação em
projetos de
extensão com SIEX,
projetos de

− Participação em
comissões internas
do

− Coordenação e/ou
participação em
Projetos de Ensino



− Seleção e
orientação de
alunos de
graduação
− Participação em
bancas de trabalho
de
conclusão de curso
de
graduação

− Orientação de alunos de
graduação
− Apresentação de trabalhos
em eventos científicos locais,
regionais e/ou nacionais e/ou
internacionais, com publicação
de anais

prestação de
serviços com SIEX,
cursos e
eventos
− Orientação de
alunos em projetos
de
extensão com SIEX

Departamento e/ou
da
Unidade

− Ingresso em
cursos de
pós-graduação
(mestrado,
doutorado,
nas situações em
que
não tenha estes
títulos) e programas
de capacitação,
inclusive
capacitação técnica
ou pedagógica e/ou
pós-doutorado e/ou
estágios em
instituições de
referência no Brasil
e no exterior
− Participação em
bancas de concurso
público
− Captação de
recursos para
ensino, pesquisa,
extensão e gestão
− Coordenação e/ou
participação em

Classe B –
Professor
assistente

− Ministrar
disciplinas na
graduação
− Seleção e
orientação de
alunos de
graduação
− Participação em
bancas de trabalho
de conclusão de
curso de
graduação e/ou
pós-graduação

− Coordenação e participação
em projetos de pesquisa
− Orientação de alunos de
graduação
−  Apresentação de trabalhos
em eventos científicos locais,
regionais e/ou nacionais e/ou
internacionais, com publicação
de anais

− Coordenação
e/ou
participação em
projetos de
extensão com SIEX,
projetos de
prestação de
serviços com SIEX,
cursos e
eventos
− Orientação de
alunos em projetos
de
Extensão com SIEX

− Participação em
comissões internas
do
Departamento e/ou
da Unidade
− Participação em
órgãos colegiados
do
Departamento e/ou
em representação
departamental em
órgãos/comissões
da Faculdade
− Coordenação de
disciplinas de
graduação



projetos de
cooperação nacional
ou internacional
− Exercício de
cargos de direção
em sociedades
científicas ou de
classe
− Participação em
projetos
interdisciplinares e
interinstitucionais
− Atuação como
assessor ou
consultor
de órgãos de
fomento
ou instituições de
ensino e pesquisa

Classe C –
Professor adjunto

− Ministrar
disciplinas na
graduação
− Ministrar
conteúdos na
pós-graduação
− Seleção e
orientação de
alunos de
graduação e
pós-graduação
− Participação em
bancas de trabalho
de
conclusão de curso
de
graduação e
pós-graduação
− Participação em
bancas de defesa de
dissertações e teses

− Coordenação e participação
em projetos de pesquisa, com
produção científica regular,
representada por publicações
em revistas indexadas
nacionalmente ou
internacionalmente e/ou livros
ou capítulos de livros e
produtos técnicos.
− Orientação de alunos
voluntários ou bolsistas de
graduação e/ou de
pós-graduação
− Participação em eventos
científicos locais, regionais,
nacionais e internacionais com
apresentação de trabalhos,
com publicação de anais e/ou
como palestrante

− Coordenação
e/ou
participação em
projetos de
extensão com SIEX,
projetos de
prestação de
serviços com SIEX,
cursos e
eventos
− Orientação de
alunos em projetos
de
Extensão com SIEX

− Participação em
comissões internas
do
Departamento e/ou
da Unidade e/ou
indicadas pela
Reitoria
− Coordenação de
disciplinas de
graduação e/ou
pós-graduação
−  Participação em
órgãos colegiados
e/ou representação
departamental em
órgãos/comissões
da Faculdade

Classe D - Professor
associado

− Ministrar
disciplinas na
graduação

− Liderança, ou coordenação
em projetos, linhas ou grupos
de pesquisa consolidados, com
produção científica

− Liderança ou
coordenação de
projetos e/ou
programas

− Liderança em
atividades de
administração



− Ministrar
disciplinas na
pós-graduação
− Seleção e
orientação de
alunos de
graduação e
pós-graduação
− Liderança em
projetos, programas
ou núcleos de
ensino
− Participação em
bancas de defesa de
dissertações e teses
− Presidência e/ou
participação em
bancas de trabalho
de conclusão de
curso de
graduação e
pós-graduação

representada por publicações
e citações em revistas
indexadas nacional ou
internacionalmente, além de
livros com ISBN ou capítulos
de livros com ISBN e produtos
técnicos.
− Orientação de alunos
voluntários ou bolsistas de
graduação e/ou de
pós-graduação
−  Participação em
eventos científicos locais,
regionais, nacionais e
internacionais como
autor e/ou avaliador de
trabalhos e/ou palestrante
− Participação como
parecerista ad hoc de
periódicos indexados nacional
ou internacionalmente

de extensão com
SIEX, projetos de
prestação de
serviços com SIEX,
cursos e eventos
− Orientação de
alunos em projetos
de
Extensão com SIEX
− Participação em
órgãos de âmbito
local, regional e
nacional, com
envolvimento na
formulação das
políticas públicas e
iniciativas
promotoras da
divulgação do
conhecimento
científico e da
inclusão
social

acadêmica, tais
como coordenação
de áreas na
graduação e/ou
pós-graduação
−  Participação em
órgãos colegiados
e/ou representação
departamental em
órgãos/comissões
da Faculdade e/ou
da Universidade
−  Coordenação/
presidência de
órgãos de gestão
subordinados
diretamente à
diretoria da Unidade
−  Direção da
unidade, chefia de
departamento,
coordenação de
colegiado de curso
de
graduação e/ou
pós-graduação,
coordenação de
CENEX



-Classe E -
Professor Titular

− Ministrar
disciplinas na
graduação  −
Ministrar disciplinas
na pós-graduação
− Liderança em
projetos, programas
ou núcleos de
ensino
− Presidência e/ou
participação em
bancas de trabalho
de conclusão de
curso de
graduação e
pós-graduação
− Participação em
bancas de defesa de
dissertações e teses
externas à UFMG

− Liderança, ou coordenação
de projetos, linhas ou grupos
de pesquisa consolidados, com
produção científica
representada por publicações
e citações em revistas
indexadas nacional ou
internacionalmente, além de
livros com ISBN ou capítulos
de livros com ISBN e produtos
técnicos.
− Orientação de alunos
voluntários ou bolsistas de
graduação e/ou de
pós-graduação
−  Participação em eventos
científicos locais, regionais,
nacionais e internacionais
como autor e/ou avaliador de
trabalhos e/ou palestrante
− Participação em comissões
organizadoras de eventos
científicos de abrangência
local, regional, nacional ou
internacional
−  Participação em editoria
científica e/ou como
parecerista ad hoc de

− Liderança ou
coordenação de
projetos e/ou
programas de
extensão com SIEX,
projetos de
prestação de
serviços com SIEX,
cursos e eventos
− Orientação de
alunos em projetos
de
Extensão com SIEX
− Participação em
órgãos de âmbito
local, regional e
nacional, com
envolvimento na
formulação das
políticas públicas e
iniciativas
promotoras
da divulgação do
conhecimento
científico e da
inclusão
social

− Liderança em
atividades de
administração
acadêmica, tais
como coordenação
de áreas na
graduação e/ou
pós-graduação
−  Participação em
órgãos colegiados
e/ou representação
departamental em
órgãos/comissões
da Faculdade e/ou
da Universidade
−  Coordenação/
presidência de
órgãos de gestão
subordinados
diretamente à
diretoria da Unidade
−  Direção da
unidade, chefia de
departamento,
coordenação de
colegiado de curso
de



periódicos indexados nacional
ou internacionalmente

graduação e/ou
pós-graduação,
coordenação de
CENEX

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2021.

Prof. Allyson Nogueira Moreira
Presidente

Congregação da Faculdade de Odontologia
Universidade Federal de Minas Gerais


