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  Você está em: - Ajuda - Preenchimento - Formulário de submissão de candidatos ao Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação

Formulário de submissão de candidatos ao Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao

Ensino de Graduação
Deliberação CONSU-A-034/2011, de 29/11/2011 

O formulário será gerado em formato "rtf" (Rich Text Format). Para abrir este formulário, utilizar os editores: Microsoft
Word ou LibreOffice (http://pt-br.libreoffice.org/).

Período
Data de início da contratação do docente na Unicamp

(mm/aaaa)
a Data corrente (mm/aaaa)

Nome
Nome do docente informado em 'Manutenção de Dados - Pesquisador'

Nascimento Matrícula CPF Título acadêmico Referência
Unicamp

Regime de
trabalho

Data de nascimento
(dd/mm/aaaa) obtida
do cadastro do RH

Matricula
obtida do
cadastro do
RH

CPF
obtido no
cadastro
do RH

Maior título acadêmico obtido no
sistema de Formação Acadêmica
mantido pela Secretaria Geral

Referência
Funcional obtida
do cadastro do
RH

Jornada
Trabalho obtida
do cadastro do
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'.

I. CRITÉRIOS PRINCIPAIS

Conforme a Deliberação CONSU-A-034/2011, de 29/11/2011, os critérios abaixo não estão obrigatoriamente
elencados em ordem de importância

a. Atividade didática total na graduação (identificar disciplina, período letivo ministrado, carga horária semestral e
número de alunos)

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

Origem da informação: Sistema Acadêmico (DAC) 
 Este item foi preenchido com as mesmas informações do Item 2.1.1 do Relatório Periódico de Atividades (antigo Trienal)

 Item 2.1.1 (Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Graduação (quando são compartilhadas com outros
professores indique apenas as horas de aulas e o número de alunos que estiveram a seu cargo)

N + "Sigla" = quando disciplina tiver sido oferecida em período noturno
DI = Disciplinas ministradas por um docente

 DC = Disciplinas ministradas por mais de um docente

b. Orientação de Iniciação Científica concluída (Com bolsa)

Orientando Ingresso Conclusão Título do Projeto Agência
Nome do Aluno Data Início Data Fim Título do Projeto/Trabalho Agência Financiadora
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Origem da informação: SIPEX (Orientação/Supervisão de Trabalho na UNICAMP)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Dados Complementares => Orientação/Supervisão na

Unicamp(exceto mestrado e doutorado)
 Este item foi preenchido com todas as orientações/supervisões do tipo “Iniciação Científica”, concluídas e com

financiamento.

c. Desempenho na Avaliação feita pelo corpo discente (comprovada com documentos da Comissão de Graduação,
utilizando preferencialmente o Programa de Avaliação da Graduação desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação)

Texto de preenchimento livre 

d) Responsabilidade por disciplinas (identificar disciplina, período letivo ministrado e número de alunos)

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

Não informado pelo SIPEX / Sistema Acadêmico (DAC) 

e) Responsabilidade pela implantação de novas disciplinas (identificar disciplina, período letivo ministrado e
número de alunos)

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

Não informado pelo SIPEX / Sistema Acadêmico (DAC) 

II. Critérios Complementares

Conforme a Deliberação CONSU-A-034/2011, de 29/11/2011, os critérios abaixo não estão obrigatoriamente
elencados em ordem de importância

a. Orientação de alunos em monitoria? PAD e PED

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Agência
Nome do Aluno Data Início Data Fim Título do Projeto/Trabalho Agência Financiadora

Origem da informação: SIPEX (Orientação/Supervisão de Trabalho na UNICAMP)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Dados Complementares => Orientação/Supervisão na

Unicamp(exceto mestrado e doutorado)
 Este item foi preenchido com todas as orientações/supervisões concluídas e com agência financiadora PED A, PED B,

PED C ou PAD e tipo de orientação diferente de “Iniciação Científica”

b) Publicação de artigos sobre ensino de graduação (livro, capítulo de livro, artigos)

Artigo/Livro Detalhamento das publicações de artigos sobre ensino de graduação
Artigo ou Livro Detalhamento das produções no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Produção Bibliográfica Artigo / Produção Bibliográfica Livro)
Localização do item no SIPEX: 

 Menu Manutenção de Dados => Produções => Produção Bibliográfica => Artigo 
Menu Manutenção de Dados => Produções => Produção Bibliográfica => Livro 

 Este item foi preenchido com todas as produções bibliográficas do tipo artigo e livro de determinado docente. Obs.: Não
é possível saber se é de ensino de graduação

c) Apresentação de palestras e/ou trabalhos de ensino em Congressos ou Seminários

Detalhamento das apresentações de palestras e/ou trabalhos de ensino em Congressos ou Seminários
Detalhamento das apresentações no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Produção Técnica Participação em Evento com Apresentação de Trabalho)
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Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Produções => Produção Técnica => Particip. em
Evento c/ Apresent. de Trabalho

 Este item foi preenchido com todas as produções técnicas do tipo participação em evento com apresentação de trabalho
cujo evento associado seja “Congresso” ou “Seminário” de determinado docente. Obs.: Não é possível saber se é de
ensino

d) Participação em Congressos ou Seminários sobre ensino

Detalhamento das participações em Congressos ou Seminários sobre ensino
Detalhamento das participações no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Participação em Eventos Sem Apresentação de Trabalho)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Participações => Eventos Sem Apresentação de

Trabalho 
Este item foi preenchido com todas as participações em eventos sem apresentação de trabalho cujo evento associado

seja “Congresso” ou “Seminário” de determinado docente. Obs.: Não é possível saber se é de ensino

e) Atividades na gestão do ensino

Detalhamento das atividades na gestão do ensino
Detalhamento das atividades no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Outras Atuações – Atividades Administrativas e Atividades Acadêmicas) 
Localização do item no SIPEX: 

Menu Manutenção de Dados => Participações => Outras Atuações - Atividades Administrativas 
Menu Manutenção de Dados => Participações => Outras Atuações - Atividades Acadêmicas 

 Este item foi preenchido com todas as atuações de determinado docente cujo âmbito seja “Departamento”, “Unidade” ou
“Universidade” e naturezas de atuação descritas abaixo. Obs.: Não é possível saber se é de ensino 

Outras Atuações - Atividade Acadêmica [Âmbito: Departamento, Unidade, Universidade] 
Árbitro de Artigos 

 Assessor Ad Hoc 
 Assessoria a Órgãos Públicos 

Consultor Ad Hoc 
 Consultoria a Órgãos Públicos 

Coordenador de Área 
Editor de Revista 

 Revisor de Periódicos 
 Revisor Técnico de Livros 

Outras Atuações - Atividade Acadêmica [Âmbito: Departamento, Unidade, Universidade] 
Árbitro de Artigos 
Assessor Ad Hoc 

 Assessoria a Órgãos Públicos 
Consultor Ad Hoc 

 Consultoria a Órgãos Públicos 
Coordenador de Área 
Editor de Revista 

 Revisor de Periódicos 
 Revisor Técnico de Livros 

f) Participação em Comissões ou Grupos de Trabalho sobre ensino

Detalhamento das participações em Comissões ou Grupos de Trabalho sobre ensino
Detalhamento das participações no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Outras Atuações – Atividades Administrativas e Atividades Acadêmicas) 
Localização do item no SIPEX: 

Menu Manutenção de Dados => Participações => Outras Atuações - Atividades Administrativas 
Menu Manutenção de Dados => Participações => Outras Atuações - Atividades Acadêmicas 

 Este item foi preenchido com todas as atuações de determinado docente, cujo âmbito seja “Departamento”, “Unidade” ou
“Universidade” e naturezas de atuação descritas abaixo. Obs.: Não é possível saber se é de ensino 

Outras Atuações - Atividade Acadêmica [Âmbito: Departamento, Unidade, Universidade] 
Membro De Colegiado Superior/Congregação 

Outras Atuações - Atividade Acadêmica [Âmbito: Departamento, Unidade, Universidade] 
Membro de Comitê Assessor 

 Membro de Conselho Consultivo de Periódico 
Membro do Conselho Editorial de Periódicos 
Membro do Corpo Editorial de Periódicos 
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g) Reformulação de disciplinas de graduação já existentes

Sigla da Disciplina/Turma Semestre/ano Número de alunos
- - -

Não informado pelo SIPEX / Sistema Acadêmico (DAC) 

h) Orientação de equipes de alunos de graduação em projetos e competições

Título Projeto Situação Agência Financiadora
Nome do Projeto Situação Outras instituições envolvidas

Origem da informação: SIPEX (Projeto)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Pesquisa => Projeto 

 Este item foi preenchido com todos os projetos do tipo ensino sem financiamento ou com financiamento de instituições
nacionais de determinado docente. Obs.: Não é possível saber se o projeto é de graduação

i) Formação de grupos para desenvolvimento de projetos extracurriculares, técnicos ou sociais com financiamento
externo

Descrição dos grupos para desenvolvimento de projetos extracurriculares, técnicos ou sociais
Detalhamento dos grupos no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Grupo de Pesquisa)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Pesquisa => Grupo Pesquisa 

Este item foi preenchido com todos os grupos de pesquisa cujo docente seja responsável

j) Participação em Treinamentos/Cursos ligados à docência

Nome do
Curso

Natureza Instituição Período

Nome do curso Natureza da atividade (aperfeiçoamento, especialização,
extensão)

Instituição Data de início + Data de
término

Origem da informação: SIPEX (Participação em Curso de Curta Duração)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Participações => Curso de Curta Duração 

Este item foi preenchido com todas as participações em cursos de curta duração de determinado docente

k) Orientação de alunos com Bolsa Auxílio Social

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Agência
Nome do aluno Data início Data fim Título do projeto/trabalho Agência financiadora

Origem da informação: SIPEX (Orientação/Supervisão de Trabalho na UNICAMP)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Dados Complementares => Orientação/Supervisão na

Unicamp(exceto mestrado e doutorado) 
 Este item foi preenchido com todas as orientações/supervisões de trabalho do tipo “Apoio ao Ensino” e cuja agência

financiadora seja “Bolsa-SAE” de determinado docente

l) Projetos de melhoria da infra-estrutura de ensino

Título Projeto Situação Agência Financiadora
Nome do Projeto Situação Outras instituições envolvidas

Origem da informação: SIPEX (Projeto)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Pesquisa => Projeto 

 Este item foi preenchido com todos os projetos do tipo infraestrutura sem financiamento ou com financiamento de
instituições nacionais/internacionais de determinado docente

m) Homenagem e distinções prestadas por estudantes

Homenagem/distinções Data
Nome do prêmio Ano da Premiação



29/03/2019 :: SIPEX - Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão ::

5/5

Origem da informação: SIPEX (Prêmios recebidos por pesquisadores)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Dados Complementares => Prêmios recebidos por

pesquisadores 
 Este item foi preenchido com todos os prêmios individuais recebidos por determinado docente. Não foram considerados

prêmios vinculados à projetos, produções e teses

n) Participação em cursos, oficinas, sessões de treinamento, congressos e outros eventos de capacitação didática
de planejamento e avaliação de ensino

Detalhamento das participações em cursos, oficinas, sessões de treinamento, congressos e outros eventos
Detalhamento das participações no formato bibliográfico convencional

Origem da informação: SIPEX (Participação em Eventos Sem Apresentação de Trabalho)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Participações => Eventos Sem Apresentação de

Trabalho 
 Este item foi preenchido com todas as participações em eventos sem apresentação de trabalho cujo evento associado

seja “Conferência”, “Encontro”, “Simpósio”, “Workshop” ou “Outra” de determinado docente. Obs.: Não é possível saber
se é de ensino

o) Implantação de novas metodologias de ensino

Detalhamento da implantação de novas metodologias de ensino
-

Não informado pelo SIPEX / Sistema Acadêmico (DAC) 

III. Critérios Específicos a serem definidos pelas Unidades

Conforme a Deliberação CONSU-A-034/2011, de 29/11/2011, os critérios abaixo não estão obrigatoriamente
elencados em ordem de importância

a) Desenvolvimento de atividades de ensino de graduação com abrangência Extra-universidade

Detalhamento da implantação de novas metodologias de ensino
-

Não informado pelo SIPEX / Sistema Acadêmico (DAC) 

b) Participação em Programas e projetos de ensino com financiamento externo

Título Projeto Situação Agência Financiadora
Nome do Projeto Situação Outras instituições envolvidas

Origem da informação: SIPEX (Projeto)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Pesquisa => Projeto 

 Este item foi preenchido com todos os projetos do tipo ensino com financiamento de instituições internacionais de
determinado docente

c) Executor de convênios nacionais e/ou internacionais ligados à graduação

Convênio Classificaçao Entidade Período Âmbito
Nome do
convênio

Classificação Instituições envolvidas (somente
financiadoras)

Mês/Ano de Início - Mês/Ano de
Término

Âmbito

Origem da informação: SIPEX (Convênios)
 Localização do item no SIPEX: Menu Manutenção de Dados => Participações => Convênios 

 Este item foi preenchido com todos os convênios cujo docente seja executor. Obs.: Não é possível saber se é
convênio ligado à graduação


