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  Você está em: - Ajuda - Preenchimento - Relatório periódico de atividades

 Relatório periódico de atividades de docente

Reunião CADI nº 244 de 09.04.2003 

Período 
Data Iinício Solicitada (dd/mm/aaaa) a Data Fim Solicitada (dd/mm/aaaa). 

Nome 
Sobrenome citação bibliografica, nome citação bibliografica informados em 'Manutenção de Dados -
Pesquisador' 

Nascimento Matrícula CPF Título acadêmico Referência
Unicamp

Regime de
trabalho

Data de Nascimento
(dd/mm/aaaa) obtida
cadastro de RH

Matricula
obtida
cadastro
de RH

CPF
obtido
cadastro
de RH

Maior título acadêmico
concluído no período do
relatório. Fonte: cadastro de
RH

Referência
Funcional
obtida cadastro
de RH

Jornada
Trabalho
obtida
cadastro de
RH

Unidade 
Unidade lotação fisica atual obtida no cadastro de RH. 

Departamento 
Departamento lotação fisica atual obtida no cadastro de RH. 

Grupo / Área / Conjunto / Especialidade 
Especialidade informada pelo pesquisador em 'Manutenção de Dados- Pesquisador'. 

1. ATIVIDADES DE PESQUISA

1.1. Titulações obtidas no período

Título obtido Instituição Data Data da titulação anterior

Informação obtida do cadastro de RH. Se não foi concluída nenhuma titulação no período solicitado no
relatório, somente sairá a data da ultima titulação que o pesquisador obteve. Nesse caso os campos Titulo
obtido, Instituição, Data não são preenchidos.

1.2. Indicadores Quantitativos

1.2.1. Artigos publicados em periódicos especializados arbitrados de circulação

1.2.1.1 Internacional
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigo completo em periódico especializado 
Periódico: Especializado com sistema referis, circulação internacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.1.2 Nacional
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigo completo em periódico especializado 
Periódico: Especializado com sistema referis, circulação nacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 
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1.2.2. Trabalhos completos e resumos publicados em anais de congressos

1.2.2.1 Trabalho Completo Internacional
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: Trabalho Completo em Anais 
Tipo do evento: Todos os tipos de eventos internacionais exceto o tipo Outra . 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão/Alteração de Anais' 

1.2.2.2 Trabalho Completos Nacional
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: Trabalho Completo em Anais 
Tipo do evento: Todos os tipos de eventos nacionais exceto o tipo Outra . 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão/Alteração de Anais' 

1.2.2.3 Resumo Internacional
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: 

Resumo 
Resumo Expandido 

Tipo do evento: Todos os tipos de eventos internacionais exceto o tipo Outra . 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão/Alteração de Anais' 

1.2.2.4 Resumo Nacional
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: 

Resumo 
Resumo Expandido 

Tipo do evento: Todos os tipos de eventos nacionais exceto o tipo Outra . 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão/Alteração de Anais' 

1.2.3. Artigos publicados em periódicos especializados não arbitrados e resumos

1.2.3.1 Periódicos especializados não arbitrados
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigo completo em periódico especializado 
Periódico: Especializado sem sistema referis 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.3.2 Resumos em periódicos especializados (internacionais)
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Resumo periódico especializado 
Periódico: Especializado circulação internacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.3.3 Resumos em periódicos especializados (nacionais)
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Resumo periódico especializado 
Periódico: Especializado circulação nacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.4. Artigos publicados em periódicos não especializados de circulação
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1.2.4.1 Internacional
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigos em Jornais, Boletins não especializados Artigo completo em periódico não especializado
Periódico: Não especializado circulação internacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.4.2 Nacional
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigos em Jornais, Boletins não especializados Artigo completo em periódico não especializado
Periódico: Não especializado circulação nacional 
Situação: Publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.5. Artigos e trabalhos completos aceitos para publicação

1.2.5.1 Em periódicos arbitrados internacional)
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigos em Jornais, Boletins não especializados Artigo completo em periódico especializado 
Periódico: Com sistema referis circulação internacional 
Situação: Aceito para publicação no período e não publicado 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.5.2 Em periódicos arbitrados(nacional)
Produção bibliográfica: Artigo 
Tipo: Artigos em Jornais, Boletins não especializados Artigo completo em periódico especializado 
Periódico: Com sistema referis circulação nacional 
Situação: Aceito para publicação no período e não publicado 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Artigo' 

1.2.5.3 Em anais de Congresso internacional)
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: Trabalho Completo em Anais 
Tipo de evento: Todos os tipos de eventos internacionais exceto o tipo Outra 
Situação: Aceito para publicação no período e não publicado 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Anais' 

1.2.5.4 Em anais Congresso (nacional)
Produção bibliográfica: Anais 
Tipo: Trabalho Completo em Anais 
Tipo de evento: Todos os tipos de eventos nacionais exceto o tipo Outra 
Situação: Aceito para publicação no período e não publicado 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Anais' 

1.2.6. Participações em eventos científicos internacionais

1.2.6.1 Trabalhos apresentados (oralmente)
Produção Técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho. 
Forma de apresentação: ORAL 
Qualquer tipo de evento, âmbito internacional 
Data de início do evento no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.6.2 Trabalhos apresentados (posters)
Produção Técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho. 
Forma de apresentação: POSTERS 
Qualquer tipo de evento, âmbito internacional 
Data de início do evento no período 
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'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.6.3 Trabalhos apresentados de outras formas
Produção Técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho. 
Forma de apresentação: Outros 
Qualquer tipo de evento, âmbito internacional 
Data de início do evento no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.6.4 Outras formas de participação(Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa redonda,
debatedor depainel, coordenador de sessão técnica, outra)

Participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho. 
Âmbito do evento: Internacional 
Modalidade de participação: Todas exceto ouvinte e membro de comissão 

'Manutenção de Dados –Vincular Participação em Evento SemApresentação de Trabalho' 

1.2.6.5 Participação como ouvinte
Participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho. 
Âmbito do evento: Internacional 
Modalidade de participação: Ouvinte 

'Manutenção de Dados –Vincular Participação em Evento SemApresentação de Trabalho' 

1.2.6.6 Participação como membro de comissão
Participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho. 
Âmbito do evento: Internacional 
Modalidade de participação: Membro da comissão 

'Manutenção de Dados –Vincular Participação em Evento SemApresentação de Trabalho' 

1.2.7. Participações em eventos científicos nacionais

1.2.7.1 Trabalhos apresentados (oralmente)
produção técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho 
forma de apresentação: ORAL 
qualquer tipo de evento 
âmbito nacional 
data de início do evento no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.7.2 Trabalhos apresentados (posters)
produção técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho 
forma de apresentação: POSTERS 
qualquer tipo de evento 
âmbito nacional 
data de início do evento no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.7.3 Trabalhos apresentados em outras formas
produção técnica: Participação em evento com apresentação de trabalho 
forma de apresentação: OUTROS 
qualquer tipo de evento 
âmbito nacional 
data de início do evento no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Particip. em Evento com Trab. sem Produção Bibli.' 

1.2.7.4 Outras formas de participação(Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa redonda,
debatedor depainel, coordenador de sessão técnica, outra)

participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho 
âmbito do evento: NACIONAL 
modalidade de participação: todas exceto ouvinte e membro de comissão 
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'Manutenção de Dados – VincularParticipação em Evento Sem Apresentação deTrabalho' 

1.2.7.5 Participação como ouvinte
participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho 
âmbito do evento: NACIONAL 
modalidade de participação: ouvinte 

'Manutenção de Dados – VincularParticipação em Evento Sem Apresentação deTrabalho' 

1.2.7.6 Participação como membro de comissão(oralmente)
participação: Participação em evento sem apresentação de trabalho 
âmbito do evento: NACIONAL 
modalidade de participação: membro de comisão 

'Manutenção de Dados – VincularParticipação em Evento Sem Apresentação deTrabalho' 

1.2.8. Comunicações em outros tipos de eventos e outras publicações de caráter variado

1.2.8.1 Entrevistas e outras divulgações
produção técnica: Programa de rádio e TV, jornais e revistas 
natureza do programa: 

comentário 
entrevista 
mesa redonda 
outra 

situação : concluída no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Programa Rádio e Tv, jornais e revistas' 

1.2.8.2 Outras (especificar)
Resumos e trabalhos de eventos em geral 
produção bibliográfica: Anais 
Tipo: 

Trabalho completo 
Resumo 
Resumo Expandido 

eventos do tipo Outra 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados - Inclusão de Anais' 

E/OU 

Outras traduções 
produção bibliográfica: Tradução 
Tipo: 

Artigo 
Outra 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Traducao' 

E/OU 

Partituras Musicais 
produção bibliográfica: Partitura Musical 
Tipo: 

Instrumento/Canto 
Coral 
Orquestral 
Outra 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Partitura Musical' 

E/OU 

Outros livros 
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produção bibliográfica: Livro 
Tipo: 

Coletânea 
Outro 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

E/OU 

Outras publicações 
produção bibliográfica: Outra Produção Bibliográfica 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Outra Producao Bibliográfica' 

1.2.9. Filmes, vídeos, CD-ROM, gravações fonográficas ou audiovisuais realizados

1.2.9.N descrição
produção artística: Obra de Arte visual 
Tipo: 

Filmes 
Cinema 
Vídeos 
Processamentos de Imagem 
Produções Visuais Gráficas 
Produções Áudio-Visuais / Tecnológicas 
Produções Multimídias 
Televisão 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Obra de Arte Visual' 

produção artística: Outra Produção Artística 
Tipo: 

Trilhas Sonoras 
Jingles 
Gravações Musicais 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Outra Producao Artistica' 

1.2.10. Participação em exposições ou apresentações artísticas

1.2.10.1 Mostras individuais
produção artística: Apresentação Obra Artística 
Tipo: 

Artes Visuais 
Cênica 
Literária 
Musical 
Outro 

natureza artística do evento: 
Apresentação 
Criação 
Exposição 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Apresentação Obra Artistica' 

1.2.10.2 Mostras coletivas
Não informado pelo SIPEX 

1.2.10.3 Espetáculos (dança, teatro, etc.)
produção artística: Apresentação Obra Artística 
Tipo: 
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Artes Visuais 
Cênica 
Literária 
Musical 
Outro 

Atividades dos Autores: 
Canto 
Criação 
Dança 
Direção 
Encenação 
Instrumento Musical 
Regência 
Roteiro 
Outra 
Várias 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Apresentação Obra Artistica' 

1.2.11. Criação de obras artísticas

1.2.11.1 Obras de Artes Visuais
produção artística: Obra de Arte visual 
Tipo: 

desenho 
escultura 
gravura 
instalação 
obra artística bidimensional 
obra artística tridimensional 
pintura 
fotografia 
outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Obra Arte Visual' 

1.2.11.2 Composições Musicais
produção artística: Composição Musical 
Tipo: 

Instrumento/Canto 
Coral 
Orquestral 
Outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Composição Musical' 

1.2.11.3 Sonoplastias
produção artística: Sonoplastia 
Tipo: 

Cinema 
Teatro 
Radio 
Televisão 
Música 
Outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Sonoplastia' 

1.2.11.4 Arranjos Musicais
produção artística: Arranjo Musical 
Tipo: 

Canto 
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Coral 
Orquestral 
Outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Arranjos Musicais' 

1.2.12. Outras formas de produção artística

1.2.12.1 - Outras formas de produção artística
produção artística: Outra Produção Artística 
Tipo: Outro 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados - Inclusão de Outra Producao Artistica' 

E/OU 

produção artística: Programa Radio e TV Artística 
Tipo: 

Dança 
Música 
Teatro 
Outro 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados - Inclusão de Programa de Rádio e TV Artística' 

1.2.13. Desenvolvimento ou geração de trabalhos técnicos

1.2.13.1 Produtos
1.2.13.1.1 Com lista de patentes 

produção técnica: Desenvolvimento de Produtos 
com lista de patentes 
Tipo: 

Aparelhos 
Equipamentos 
Farmacos e Similares 
Instrumentos 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados–Inclusão de Desenvolvimento de Produto' 

1.2.13.1.2 Sem lista de patentes 

produção técnica: Desenvolvimento de Produtos 
sem lista de patentes 
Tipo: 

Aparelhos 
Equipamentos 
Farmacos e Similares 
Instrumentos 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Produto' 

1.2.13.2 Desenvolvimento de técnicas
1.2.13.2.1 Com lista de patentes 

produção técnica: Desenvolvimento de Técnicas 
com lista de patentes 
Tipo: 

Analítica 
Instrumental 
Pedagógica 
Processual 
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Terapêutica 
Outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados–Inclusão de Desenvolvimento de Técnica' 

1.2.13.2.2 Sem lista de patentes 

produção técnica: Desenvolvimento de Técnicas 
sem lista de patentes 
Tipo: 

Analítica 
Instrumental 
Pedagógica 
Processual 
Terapêutica 
Outra 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Técnica' 

1.2.13.3 Elaboração de projetos
produção técnica: Serviços 
Tipo: Elaboração de Projeto 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Serviço' 

1.2.13.4 Restauração de documentos
produção técnica: Manutenção de Obra artística 
Tipo: documento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Manutenção de Obra Artistica' 

1.2.13.5 Maquetes
produção técnica: Maquetes 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Maquete' 

1.2.13.6 Mapas, mapeamentos, aerofotogrametria,etc
produção técnica: Mapeamento e Similares 
Tipo: 

Aerofotograma 
Carta 
Fotograma 
Mapa 
Mapeamento 
Outro 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Mapeamento e Similares' 

1.2.13.7 Restauração de Obras Artísticas
produção técnica: Manutenção de Obra Artística 
Tipo: Restauração 
Natureza: 

Arquitetura 
Desenho 
Escultura 
Fotografia 
Gravura 
Pintura 
Outra 
Instrumento Musical 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados–Inclusão de Manutenção de Obra Artistica' 
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1.2.13.8 Trabalhos computacionais
1.2.13.8.1 Com ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
com lista de registros 
Tipo: Computacional 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

1.2.13.8.2 Sem ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
sem lista de registros 
Tipo: Computacional 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

1.2.13.9 Trabalhos multimidiais
1.2.13.9.1 Com ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
com lista de registros 
Tipo: Multimídia 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

1.2.13.9.2 Sem ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
sem lista de registros 
Tipo: Multimídia 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

1.2.13.10 Outros
1.2.13.10.1 Com ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
com lista de registros 
Tipo: Outro 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

E/OU 

produção técnica: Desenvolvimento de Produto 
com lista de patentes 
Tipo: Outros 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Produto' 

1.2.13.10.2 sem ítens registrados 
produção técnica: Desenvolvimento de Aplicativo 
sem lista de registros 
Tipo: Outro 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Aplicativo' 

E/OU 

produção técnica: Outra Produção Técnica 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Outra Produção Técnica' 

E/OU 

produção técnica: Desenvolvimento de Produto 
sem lista de patentes 
Tipo: Outros 
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situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados-Inclusão de Desenvolvimento de Produto' 

1.2.14. Livros

1.2.14.1 Publicados
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Texto Integral 
categoria do livro: não didático 
sem reedição 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.3 Capítulos de livros publicados
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Capítulo 
categoria do livro: não didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.4 Capítulos de livros aceitos para publicação
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Capítulo 
categoria do livro: não didático 
situação : aceito publicação e não publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.5 Prefácios de livros
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Prefácio 
categoria do livro: não didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.6 Edição ou organização de livros
produção técnica: Editoria 
categoria do livro: não didático 
Natureza: Livro 
Tipo: 

Edição 
Editoração 
Outro 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Editoria' 

1.2.14.7 Reedição sem revisão
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Texto Integral 
categoria do livro: não didático 
com reedição 
sem revisão 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.8 Reedição com revisão
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Texto Integral 
categoria do livro: não didático 
com reedição 
com revisão 
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situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.9 Resenhas
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: 

Ilustração 
Verbete 
Resenha 

categoria do livro: não didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.10 Orelhas de livros
produção bibliográfica: Livro 
Tipo: Orelha 
categoria do livro: não didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.11 Traduções de livros/capítulos
produção bibliográfica: Tradução 
Tipo: Livro 
categoria do livro: não didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

1.2.14.12 Revisão técnica de livros/capítulos
Não informado pelo SIPEX 

1.2.15. Elaboração de material de apoio relacionado com a pesquisa

1.2.15.1 Textos de apoio
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Texto de apoio 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

1.2.15.2 Protótipos
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Protótipo 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

1.2.15.3 Áudio e/ou visuais
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Áudio e/ou Visual 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

1.2.15.4 Filmes
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Filme 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 
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1.2.15.5 Módulos experimentais
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Módulo Experimental 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

1.2.15.6 Outros (especificar)
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
Tipo: Outro 
material instrumental 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

1.2.16. Patentes e registros requeridos ou concedidos no período

1.2.16.1 Patentes de invenção
1.2.16.1.1 Requeridas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = PI - patente de invenção 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.1.2 Concedidas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = PI - patente de invenção 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados - Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.1.3 Licenciadas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = PI - patente de invenção 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados - Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.2 Patentes de utilidade industrial
1.2.16.2.1 Requeridas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = MI - modelo industrial OU MU - modelo de utilidade 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados–Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.2.2 Concedidas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = MI - modelo industrial OU MU - modelo de utilidade 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.2.3 Licenciadas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = MI - modelo industrial OU MU - modelo de utilidade 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 
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1.2.16.3 Patentes de desenho industrial
1.2.16.3.1 Requeridas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = DI - desenho industrial 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.3.2 Concedidas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = DI - desenho industrial 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.3.3 Licenciadas 
produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = DI - desenho industrial 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.4 Registros de programas de computador
1.2.16.4.1 Requeridos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Computacional 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados–Inclusão de Programa de computador registrado' 

1.2.16.4.2 Concedidos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Computacional 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

1.2.16.4.3 Licenciados 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Computacional 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

1.2.16.5 Registros de direito autoral: trabalhos multimidiais
1.2.16.5.1 Requeridos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Multimídia 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

1.2.16.5.2 Concedidos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Multimídia 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 
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1.2.16.5.3 Licenciados 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Multimídia 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

1.2.16.6 Outros
1.2.16.6.1 Requeridos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Outra 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

E/OU 

produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = OU - Outros 
Sem data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.6.2 Concedidos 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Outra 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

E/OU 

produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = OU - Outros 
Com data de concessão 
Sem data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.16.6.3 Licenciados 
produção técnica: Programa de computador registrado 
Tipo: Outra 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Programa de computador registrado' 

E/OU 

produção técnica: Patentes e registros 
Tipo da patente = OU - Outros 
Com data de licenciamento 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados-Inclusão de Patentes e registros' 

1.2.17. Relatórios Técnicos

1.2.17.1 Relatórios Técnicos
produção técnica: Serviços 
Tipo: Relatório Técnico 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Serviço' 
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E/OU 

produção técnica: Relatório de pesquisa 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados - Inclusão de Relatório de pesquisa' 

1.3. Atividades de Orientação e Supervisão

Em Situação: especificar
"C/data" Concluída
"L/período-ano" Licenciado
"E/data" Egresso sem Conclusão
"M/data" Mudança de Orientação
"PC/período-ano" Previsão de Conclusão

Em Agência: indicar a agência financiadora envolvida, se houver

1.3.1. Iniciação científica

Orientando Ingresso Situação Título do
Projeto 

Agência 

 nome do
orientando

data de início da
orientação

Não tem
informação

título do
trabalho 

 agência
financiadora

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Iniciação Científica  

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

1.3.2. Aperfeiçoamento

Orientando Ingresso Situação Título do
Projeto 

Agência 

 nome do
orientando

data de início da
orientação

Não tem
informação

título do
trabalho 

 agência
financiadora

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Aperfeiçoamento 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

1.3.3. Mestrado

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Agência 

Informações Obtidas no Sistema Controle Acadêmico: 
Teses em andamento, informadas no instante da indicaçãodo orientador, ou, teses defendidas no período. 

Responsável pela manutenção : Secretaria de Pós-Graduação da Unicamp 

Tela para manutenção no Sistema Acadêmico: Sistema de Pós-Graduação/CPG(5-Orientações e Teses)
/ 1-TratarOrientações ou 2-Tratar Co-Orientaçõesou  3-Tratar defesa de tese) 

Tela para conferência no Sistema Acadêmico: Sistema de Pós-Graduação/CPG (2-Catálogo / 9-
Consultas / 3-Docente / 6-Carga Didática)
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1.3.4. Doutorado

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Agência 

Informações Obtidas no Sistema Controle Acadêmico: 
Teses em andamento, informadas no instante da indicaçãodo orientador, ou, teses defendidas no perídodo. 

Responsável pela manutenção : Secretaria de Pós-Graduação da Unicamp 

Tela para manutenção no Sistema Acadêmico: 
Sistema de Pós-Graduação/CPG (5-Orientações e Teses) / 1-Tratar Orientações ou 2-Tratar Co-Orientações
ou  3-Tratar defesa de tese) 

Tela para conferência no Sistema Acadêmico: Sistema de Pós-Graduação/CPG (2-Catálogo / 9-
Consultas / 3-Docente / 6-Carga Didática)

1.3.5. Pós-Doutorado

Orientando Ingresso Situação Título do
Projeto 

Agência 

nome do
orientando

data de início da
orientação

Não tem
informação

título do trabalho agência
financiadora

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Pós-Doutorado 
agência: 

 PED B 
 PIBIC 
 PAD 
 FAEPEX 
 PET/CAPES 
 PROIN 
 REENGE 
 BOLSA SAE 
 OUTRA  
 PED C 
 FAPESP 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

1.4. Projetos de Pesquisa

1.4.1. Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Agência/Área Valor (US$) Situação
 nome do projeto nome da instituição financiadora financiamento Situação do projeto

Projeto 
Tipo: 

 Pesquisa Aplicada 
 Pesquisa Básica 

situação projeto: 
 Em andamento 
 Concluído 

tipo de envolvimento do contrato: individual 
com instituição financiadora 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Projeto'

1.4.2. Projetos de Pesquisa sem financiamento
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Título do Projeto Área Situação
 nome do projeto      nome da instituição 

que não tem valor informado 
 situação do projeto

Projeto 
Tipo: 

 Pesquisa Aplicada 
 Pesquisa Básica 

situação projeto: 
 Em andamento 
 Concluído 

tipo de envolvimento do contrato: individual 
sem instituição financiadoraou com informação de instituição mas semvalor financiado 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Projeto'

1.5. Organização de eventos científicos,culturais e artísticos e cursos de curta duração

Título Local Período Agência Valor do Auxílio
nome do evento  
(Organização Evento)
OU
titulo da produção 
(Organização
CursoCurta duração)

local do
evento 
(Organização
Evento)
OU
local do curso
(Organização 
Curso Curta
duração)

data de início e data de fim do
evento  
(Organização Evento)
OU
data da Conclusão do curso
de curta duração  
(Organização  
Curso Curta duração)

nome da(s)
Instituições

Valor financiado pela
Instituição

produção técnica: Organização Curso Curta Duração 
natureza do curso : 

 Aperfeiçoamento 
 Especialização (LATU SENSU) 
 Extensão 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados –Inclusão de Organização de Curso de CurtaDuração' 

E/OU

produção técnica: Organização Evento 
não vinculado a ensino 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Organização de Evento'

1.6. Seminários, palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em instituições

1.6.1. Nacionais

Instituição Local Data Título Natureza da participação
 sigla da

Instituição
local do Evento (se palestra sem
evento, local da palestra) 

data de
conclusão

título da
palestra

palestra, conferência, mesa
redonda, seminário

produção técnica: Ministrar palestra 
pais: = Brasil 

'Manutenção de Dados – Ministrar palestra'
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1.6.2. Internacionais

Instituição Local Data Título Natureza da participação
 nome da

Instituição
local do Evento (se palestra sem
evento, local da palestra) 

data de
conclusão

título da
palestra

palestra, conferência, mesa
redonda, seminário

produção técnica: Ministrar palestra 
pais: diferente de  Brasil 

'Manutenção de Dados – Ministrar palestra'

1.7. Participação em bancas examinadoras (natureza:exames de qualificação de mestrado ou
doutorado, defesasde tese de mestrado ou doutorado, concurso para a carreira docente)

Nome do Candidato Instituição Natureza Tipo da Participação
nome do candidato nome da Instituição tipo da banca modalidade de participação

Bancas Examinadoras 
cadastradas: 

 Sistema Controle Acadêmico 
       Sistema Sipex 

tipo da banca : 
 Carreira de Pesquisador - Pq 
 Carreira do Magistério Artístico - MA       
 Carreira do Magistério Secundário Técnico - MST       
 Carreira do Magistério Tecnológico Superior - MTS       
 Carreira Docente em Educação Especiale Reabilitação - DEER 
 Carreira Docente em Ensino de Línguas - DEL       
 Comissão de Especialistas para perfil       
 Concurso de Livre Docência       
 Concurso para provimento de Cargo de Professor Doutor       
 Concurso para provimento de Cargo de Professor Titular       
 Doutor       
 Doutorado fora daUnicamp 
 Exame de qualificação de Área(DOUTORADO) 
 Exame de qualificação de Área(MESTRADO)    
 Exame de qualificação Geral(DOUTORADO)     
 Exame de qualificação Geral(MESTRADO)       
 Mestrado fora da Unicamp 
 Outras bancas deavaliação       
 Pré-Tese       
 Processo Seletivo para preenchimento de cargo parafunção de Professor Doutor 
 Professor Assistente - fora da Unicamp 
 Revalidação de diploma de Graduação       
 Revalidação de diploma de Mestrado e de Doutorado       
 Seleção de Doutorado 
 Seleção deGraduação       
 Seleção de Mestrado       
 Seleção deResidência       
 Seleção Pública (docentes MS3 - 1 a 6 anos de prazo) 
 Trabalho de Conclusão na Graduação    

situação : concluída no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Banca Examinadora'

1.8. Informações Complementares(informações relevantes relacionadas à pesquisanão contempladas
nos itens anteriores)

Não informado pelo SIPEX 

2. ATIVIDADES DE ENSINO
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2.1. Indicadores Quantitativos

2.1.1. Aulas efetivamente ministradas (práticaou teórica) na Graduação (quando sãocompartilhadas
com outros professores indique apenas as horas de aulase o número de alunos que estiveram a seu
cargo)

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Horas semestrais Número de alunos DI DC
Sistema Acadêmico

Indicar antes da "sigla": N quando tiver sido oferecida em período noturno 
DI= Disciplinas ministradas por um docente 
DC= Disciplinas ministradas por mais de um docente 

2.1.2.Disciplinas ministradas naGraduação pela primeira vez (PI) / criaçãode disciplinas (COI) /
reestruturação (R)

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Horas semestrais Número de alunos Tipo 
Sistema Acadêmico

Indicar antes da "sigla": N quando tiver sido oferecida em período noturno 
DI= Disciplinas ministradas por um docente 
DC= Disciplinas ministradas por mais de um docente 

2.1.3. Aulas efetivamente ministradas (práticaou teórica) em Residência Médica (quando
sãocompartilhadas com outros professores indique apenas as horas de aulase o número de alunos
que estiveram a seu cargo)

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Horas semestrais Número de alunos DI DC
Sistema Acadêmico

Indicar antes da "sigla": N quando tiver sido oferecida em período noturno 
DI= Disciplinas ministradas por um docente 
DC= Disciplinas ministradas por mais de um docente 

2.1.4. Aulas efetivamente ministradas (práticaou teórica) na Pós-graduação (quandosão
compartilhadas com outros professores indique apenas ashoras de aulas e o número de alunos que
estiveram a seu cargo)

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Horas semestrais Número de alunos DI DC
Sistema Acadêmico

Indicar antes da "sigla": N quando tiver sido oferecida em período noturno 
DI= Disciplinas ministradas por um docente 
DC= Disciplinas ministradas por mais de um docente 

2.1.5. Disciplinas ministradas naPós-Graduação pela primeira vez (PI) /criação de disciplinas (COI)
/reestruturação (R)

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Horas semestrais Número de alunos Tipo 
Sistema Acadêmico

Indicar antes da "sigla": N quando tiver sido oferecida em período noturno 
DI= Disciplinas ministradas por um docente 
DC= Disciplinas ministradas por mais de um docente 
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2.1.6. Atividades de ensino extra-classe(Coordenação de laboratório de ensino,Coordenação de
disciplina, atendimento a aluno, Outros)

Tipo de atividade Período Graduação(hs/semestre) Pós-Graduação (hs/semestre) 
Não 
informado 
pelo SIPEX

Não 
informado 
pelo SIPEX

Não 
informado 
pelo SIPEX

Não 
informado 
pelo SIPEX

2.1.7. Aulas, disciplinas ministradas fora da UNICAMP

Local Instituição Semestre/ano Horas Graduação Pós-Grad. 
Não 
informado 
pelo
SIPEX

 Não 
informado 
pelo SIPEX

 Não 
informado 
pelo SIPEX

     Não informado 
pelo SIPEX

     Não informado
pelo SIPEX

   Não informado
pelo SIPEX

2.2. Orientação vinculada a programas especiais de Ensino

2.2.1. Supervisão de atividades práticasem ensino (Estágio digirido com projeto e relatóriofinal,
Projeto em Empresa Junior, Outros)

Tipo de
atividade

Título Data de
Início

Situação Graduação
(hs/semestre) 

Pós-Grad. 
(hs/semestre) 

Tipo da
Orientação

Título do
Trabalho

Data de
Início

Situação/data de fim da orientação ou
data prevista de conclusão

Não informado
pelo SIPEX

Não informado
pelo SIPEX

2.2.2. Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED)

Orientando Período Disciplina Grupo
       nome do

orientando
 data de início e a  data fim da
orientação

Não informado pelo
SIPEX

A, B ou
C

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Apoio ao Ensino 
agência: 

 PED A 
 PED B 
 PED C 

grupo: 
 A  
 B 
 C 

'Manutenção de Dados– Inclusão de Orientação/Supervisãode Trabalho na Unicamp'

2.2.3. Orientação no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD)

Orientando Período Disciplina
 nome do orientando  data de início e a  data fim da orientação Não informado pelo SIPEX

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Apoio ao Ensino 
agência: PAD 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

2.2.5. Programas Especiais (ex.: PET/CAPES, PROIN, REENGE, etc)
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Orientando Agência Situação Título do Projeto 
nome do  orientando Agência financiadora Não informado nome do trabalho 

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Apoio ao Ensino 
agência: 

 PET CAPES 
 PROIN 
 REENGE 
 OUTRA 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

2.2.6. Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Agência
Nome do orientando Não informado C/ data da defesa título do trabalho Não informado
Trabalho de Conclusão do Curso  
'Manutenção de Dados - Inclusão de Trabalho de Conclusão na Graduação'

2.2.7.Orientação Especial de Estudante(Monografia, Bolsa de trabalho SAE, Bolsista estrangeiro
(IAESTE,Intercampus, ECUNY e outros) , Estudante Especial, Outros)

Orientando Tipo de Orientação Período
 nome do orientando  tipo data de início e a    data de fim

Orientação e Supervisão de Trabalhos 
Tipo: Apoio ao Ensino  
agência: BOLSA SAE 

E/OU

Tipo: Residência 
    Outras 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Orientação/Supervisão deTrabalho na Unicamp'

2.3. Outras atividades de ensino (Participação naelaboração e/ou aplicação e/oucorreção de prova(s) do
Vestibular,Participação em reformulação curricular,Elaboração de Exame em Residência
Médica,Participação na elaboração e/ou exames deseleção para a pós-graduação,Outros)

Tipo de atividade Duração (hs/semestre)
Não informado pelo SIPEX Não informado pelo SIPEX

2.4. Projetos Vinculados ao Ensino

2.4.1. Projetos com financiamento

Título do Projeto Agência Situação Graduação Pós-Graduação
       nome do

projeto
 nome da 

Instituição
situação do
Projeto 

Não informado pelo
Sipex

Não informado pelo
Sipex

Projeto 
Tipo: 

 Ensino 
 Infra-Estrutura 

situação projeto: 
 Em andamento 
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 Concluído 
com instituição financiadora 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Projeto'

2.4.2. Projetos sem financiamento

Título do Projeto Situação Graduação Pós-Graduação
 nome do projeto situação do Projeto Não informado pelo Sipex Não irformado pelo Sipex

Projeto 
Tipo: 

 Ensino 
 Infra-Estrutura 

situação projeto: 
 Em andamento 
 Concluído 

sem instituição financiadora 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Projeto'

2.5. Livros didáticos

2.5.1 Publicados
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Texto Integral 
categoria do livro: didático 
sem reedição 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.3 Capítulos de livros publicados
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Capítulo 
categoria do livro: didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.4 Capítulos de livros aceitos para publicação
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Capítulo 
categoria do livro: didático 
situação : aceito publicação e não publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.5 Prefácios de livros
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Prefácio 
categoria do livro: didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.6 Edição ou organização de livros
produção técnica: Editoria 
categoria do livro: didático 
Natureza: Livro 
Tipo: 

Edição 
Editoração 
Outro 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Editoria' 

2.5.7 Reedição sem revisão
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produção bibliográfica: Livro 
classificação: Texto Integral 
categoria do livro: didático 
com reedição 
sem revisão 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.8 Reedição com revisão
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Texto Integral 
categoria do livro: didático 
com reedição 
com revisão 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.9 Resenhas
produção bibliográfica: Livro 
classificação: 

Ilustração 
Verbete 
Resenha 

categoria do livro: didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.10 Orelhas de livros
produção bibliográfica: Livro 
classificação: Orelha 
categoria do livro: didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Livro' 

2.5.11 Traduções de livros/capítulos
produção bibliográfica: Tradução 
classificação: Livro 
categoria do livro: didático 
situação : publicado no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Tradução' 

2.5.12 Revisão técnica de livros/capitulos
Não informado pelo SIPEX 

2.6. Elaboração de material de apoio didático

2.6.1 Textos de apoio
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Texto de apoio 
material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.6.2 Protótipos
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Protótipo 
material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.6.3 Áudio e/ou visuais
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Áudio e/ou Visual 
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material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.6.4 Filmes
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Filme 
material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.6.5 Módulos experimentais
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Módulo Experimental 
material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.6.6 Outros (especificar)
produção técnica: Desenvolvimento de Material de Apoio didático e instrumental 
classificação: Outro 
material didático 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados –Inclusão de Desenvolvimento de Material de Apoio Didáticoe Instrumental' 

2.7. Organização de eventos científicos, culturais e artísticos, vinculados ao Ensino

Evento Local Período Agência / N.processo Valor do
Auxílio(US$)

nome do
evento 

 local do
evento 

  data de início e fim  do
evento 

sigla da(s) Instituições /
N.processo

       valor
financiado pela 
 Instituição

produção técnica: Organização Evento 
vinculado a ensino 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Organização de Evento'

2.8. Informações Complementares(Informações relevantes relacionadas ao ensino nãocontempladas
nos itens anteriores)

Não informado pelo SIPEX 

2.9. Avaliadores das Atividades de Ensino de Graduação

2.9.1. Auto-avaliação do docente
    Não informado pelo SIPEX 

2.10. Avaliadores das Atividades de Pós-Graduação

2.10.1. Auto-avaliação do docente
Não informado pelo SIPEX 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO E SERVIÇOS À COMUNIDADE

3.1. O docente realizou atividades de assessoria especificada no artigo 16° da Deliberação CONSU-A-
25/93? sim ( ) não ( )

3.2. Consultoria e/ou assessoria a agências de fomentoà pesquisa e ao ensino (inclusive como
Coordenador deÁrea, membro de Comitê Assessor e assessor ad hoc)
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Tipo de
atividade /
Descrição

Agência Período

Tipo de
atividade +
Descrição

Sigla, nome da instituição financiadora e
complemento do nome da atividade (se
preenchido)

Data de início, situação, data
conclusão ou previsão de
conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Coordenador de Área, Membro de Comitê Assessor, Assessor Ad Hoc , Consultor

Ad Hoc
instituição financiadora com indicação de agência de fomento
situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão

dentro do período 
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de assessoria Acadêmica'

3.3. Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais/federais

Tipo de atividade / Descrição Órgão Público Período
Assessoria ou Consultoria,
dependendo do tipo de
atividade + Descrição

Sigla, nome da instituição financiadora
e complemento do nome da atividade
(se preenchido)

Data de início, situação,
data conclusão ou previsão
de conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Assessoria a Órgãos Públicos , Consultoria a Órgãos Públicos
situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão

dentro do período 
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de assessoria Acadêmica'

3.4. Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras organizações

Tipo de atividade / Descrição Empresa/Entidade Período
Assessoria ou Consultoria, dependendo
do tipo de atividade + Descrição

Sigla e nome da
instituição
financiadora

Data de início, situação, data
conclusão ou previsão de conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Assessoria aEmpresas Privadas e Outras Organizações, Consultoria aEmpresas

Privadas e Outras Organizações 
situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão

dentro do período 
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de assessoria Acadêmica'

3.5. Cursos de curta duração ministrados OU Cursos e disciplinas de extensão e cursos e, disciplinas
de especialização modalidade extensão ministrados.

Tipo de
Participação

Nome do Curso
e/ou disciplina

Natureza Instituição Duração Alunos

"Docência"
 título da

produção
   "extensão",
"especialização",
"aperfeiçoamento"

   nomes das
Instituições 

 Duração 
 (horas)

 Não 
informado

produção técnica: Curso de Curta Duração Ministrado 
natureza do curso : "extensão", "especialização", "aperfeiçoamento" 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Ministrar Curso de Curta Duração'

3.6. Auxílio financeiro obtido para projetos vinculados a assessoria, consultoria, etc.
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Título do Projeto Agência Valor do Auxílio Situação
 Não informado  Não informado Não informado Não informado

3.7. Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de periódicos

Tipo de atividade /
descrição

Editora Periódico Período

Tipo de
atividade/Descrição

Nome da
Editora

nome do
periódico

Data de início, situação, data conclusão ou
previsão de conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Editor/Membro de Conselho/Corpo Editorial de periódicos/Membro de Conselho

Consultivo de periódicos
situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão

dentro do período 
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de Atividades de assessoria
Acadêmica'

3.8. Atividades eventuais de editoria

Título Tipo de
atividade/descrição

Editora Periódico Data

Título da
Produção

Tipo da
editoria/Observações

nome da
Editora/Periódico

nome do
Periódico

data de
conclusão

produção técnica: Editoria 
Natureza: 

 Anais 
 Catálogo 
 Coletânea 
 Enciclopédia 
 Periódico 
 Outro  

Tipo: 
 Edição ou Organização 
 Editoração 
 Outro 

E/OU

natureza: Livro 
Tipo: 

 Editoração 
 Outro 

situação : publicado no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Editoria'

3.9. Arbitragem de artigos ou revisão técnica de livros

3.9.1. Arbitragem de artigos

Periódico Editora/Entidade Ano
título do periódico nome da editora ano da atividade

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Árbitro de artigos

 Revisor de periódicos 
situação : Atividades com data dentro do período

'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de assessoria Acadêmica'
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3.9.2 Revisão técnica de livros

Título do livro Editora Data
título do livro nome da editora data da atividade

Participações: Outras Atuações – Atividades de Assessoria Acadêmica
Tipo de atividade: Revisor técnico de livros
situação : Atividades com data dentro do período 

'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de assessoria Acadêmica'

3.10. Atividade Assistencial

Tipo de atividade Entidade Período
classificação do serviço nome da Instituição data da Conclusão

produção técnica: Serviço 
classificação: Prestação de Serviço à Comunidade 

 Serviços na área de saúde 
situação : concluído no período 

'Manutenção de Dados – Inclusão de Serviço'

3.11. Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Nome do convênio Nome da Instituição Data de Início
Convênio 

modalidade de participação: 
 Executor 
 Executor Substituto 

com instituição financiadora 
'Manutenção de Dados - Convênio'

3.12. Outros

Tipo de atividade Entidade Período
 classificação do serviço nome da Instituição financiadora data da Conclusão 

produção técnica: Serviço 
classificação: 

 Parecer 
 Extensão Tecnológica 
 Outro 

situação : concluído no período 
'Manutenção de Dados – Inclusão de Serviço'

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.1.No âmbito do Departamento

Descrição (natureza) Período
descrição da atividade(natureza da
atividade)

Data de início, situação, data conclusão ou previsão de
conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades Administrativas 
âmbito: Departamento 

situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão
dentro do período
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'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de Atividades Administrativas'

4.2 No âmbito da Unidade

Descrição (natureza) Período
descrição da atividade(natureza da
atividade)

Data de início, situação, data conclusão ou previsão de
conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades Administrativas 
âmbito: Unidade 

 Centros / Núcleos
situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão

dentro do período
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de Atividades Administrativas'

4.3 No âmbito da Universidade

Descrição (natureza) Período
descrição da atividade(natureza da
atividade)

Data de início, situação, data conclusão ou previsão de
conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades Administrativas 
âmbito: Da Universidade

situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão
dentro do período
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de Atividades Administrativas'

4.4 Fora da Universidade (Governo Federal, Estadual e Municipal, Fundações, etc.)

Descrição (natureza) Entidade/Instituição Período
descrição da atividade(natureza
da atividade)

nome da entidade /
instituição

Data de início, situação, data conclusão ou
previsão de conclusão

Participações: Outras Atuações – Atividades Administrativas 
âmbito: Fora da Unicamp

situação : Atividades sem data de conclusão (em andamento) ou com data deinício/conclusão
dentro do período
'Manutenção de Dados –Participações – Outras Atuações– Inclusão de Atividades Administrativas'

5. PRÊMIOS E HOMENAGENS RECEBIDAS

5.1. Prêmios e homenagens recebidas

Tipo Data
 descrição do prêmio na produção data da produção

Prêmios e homenagens recebidos individualmente pelo pesquisador e produções, projetos e teses
premiados.

6. AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Analise seu desempenho global no período. Destaque as suasatividades mais significativas nas áreas
de Ensino, Pesquisa,Extensão e Serviços à Comunidade eAdministração. 

Não informado pelo SIPEX 
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7. DETALHAMENTO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS REFERENTES À PESQUISA, ENSINO E
EXTENSÃO

Identificar o item a que se refere e listar em padrãobibliográfico convencional os detalhamentos dos
indicadoresquantitativos citados no presente Relatório 

Item
Correspondente 

Detalhamento obrigatório de todos os itens incluídos nos Indicadores
Quantitativos (1.2, 2.5 e 2.6)  

(padrão bibliográfico convencional)

Descrição do detalhamento dasinformações dos itens 1.2, 2.5 e 2.6 

ANEXOS:

1. Parecer circunstanciado da Comissão deGraduação, baseado na auto-avaliação doprofessor,
na avaliação pelos alunos e em elementosadicionais de interesse didático-pedagógico, acritério
da Comissão de Graduação daUnidade. Anexar os resultados da avaliação dos discentese os
comentários do professor.
2. Parecer circunstanciado da Comissãode Pós-Graduação, baseado naauto-avaliação do
professor, na avaliaçãopelos alunos e em elementos adicionais de interessedidático-pedagógico,
a critério da Comissãode Pós-Graduação da Unidade. Anexar os resultadosda avaliação pelos
discentes, quando houver.




