CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
DELIBERAÇÃO nº. 120/2014
ASSUNTO: CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AO PRÊMIO DE
RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE
GRADUAÇÃO NO IEL
A CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM,
em sua 188ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2014, aprovou os seguintes critérios para
análise das candidaturas ao Prêmio acima referido, respeitada a legislação superior vigente:
1. Critérios Principais:
a)

Constância no desempenho de atividades didáticas na graduação: identificar disciplina e
período letivo ministrado;
b) Orientação de Iniciação Científica concluída: indicar projeto, bolsista e agência;
c) Orientação de monografia de final de curso concluída: indicar nome do aluno, título de
trabalho e ano.
2. Critérios Complementares:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Orientação de alunos em monitoria – PAD e PED: indicar nome do aluno e ano/semestre
de atuação de cada um;
Publicação de trabalhos relacionados a ensino (livros, artigos, capítulos): apresentar
referências bibliográficas com título, ano de publicação, editora, co-autores (se houver);
Organização de eventos e/ou participação em congressos, seminários, simpósios etc.,
voltados à formação dos alunos de graduação: indicar nome, ano e local de realização
do evento organizado;
Atividades na gestão do ensino de graduação: listas essas atividades, com indicação do
período, quando pertinente;
Participação em Comissões ou Grupos de Trabalho sobre ensino na graduação: listar
essas comissões ou GTs com indicação do período, quando pertinente;
Orientação de equipes de alunos de graduação em projetos e competições: indicar o
nome do projeto e da competição, ano de realização e quantidade de alunos envolvidos;
Formação de grupos para desenvolvimento de projetos extracurriculares, técnicos ou
sociais com financiamento externo: indicar o título do projeto e a agência financiadora;
Orientação de aluno com Bolsa Auxílio Social: indicar o nome do aluno bolsista e,
quando pertinente, o nome e o período de duração do projeto;
Projetos de melhoria da infraestrutura de ensino: indicar o nome do projeto e o período
da sua execução;
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j)
k)

Homenagem e distinções prestadas por estudantes;
Implantação de novas metodologias de ensino: apresentar uma breve descrição dessas
metodologias;
l) Desenvolvimento de atividades de ensino de graduação com abrangência externa à
Universidade: indicar as atividades, o local e o período de realização;
m) Participação em programas e projetos de ensino com financiamento externo: indicar o
nome do programa e/ou projeto, a fonte financiadora, bem como o local e o período da
execução;
n) Execução ou participação em convênios nacionais e/ou internacionais ligados à
graduação: indicar as instituições envolvidas no convênio e o período de execução, bem
como apresentar uma breve descrição das atividades desenvolvidas pelo docente no
âmbito do convênio.
Cidade Universitária Zeferino Vaz, 26 de junho de 2014.
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