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Perfil Acadêmico do Professor Associado do ICMC 
 

Este documento descreve o perfil esperado de um Professor Associado no ICMC-USP 

(níveis da carreira 5.1 e 5.2).  

 

Espera-se, de um Professor Associado, uma atuação que reflita excelência acadêmica e 

um forte impacto positivo na instituição e na comunidade acadêmica na qual o docente se 

insere, nos múltiplos eixos da atuação acadêmica, i.e., pesquisa; ensino; orientação, extensão 

e gestão. As diretrizes apresentadas estão em sintonia com o plano de metas do 

Instituto.  

 

(i)  Em Pesquisa 

Contribuição à pesquisa de alta qualidade, evidenciada pela qualidade dos veículos de 

publicação reconhecida por especialistas na área de atuação, pela regularidade das 

publicações, por convites a eventos internacionais de qualidade para proferir palestras 

ou minicursos e pela participação ou coordenação de projetos de pesquisa 

financiados. 

  

(ii) Em Formação de Recursos Humanos 

Ter orientações concluídas em nível de mestrado, doutorado ou supervisões de pós-

doutorado em quantidade compatível a dos demais membros do departamento no 

mesmo nível de atuação. A qualidade da formação de recursos humanos pode ser 

evidenciada pela atuação profissional destacada dos egressos, na nucleação de novos 

grupos de pesquisa e na formação ou consolidação de cursos de pós-graduação em 

outras instituições.    

  

(iii) Em Ensino 

Deve demonstrar atuação de qualidade no ensino. A atuação é evidenciada pela 

regularidade da oferta de disciplinas tanto na graduação quanto na pós-graduação, em 

número compatível com a carga média dos docentes do departamento do candidato. 

Além do oferecimento de disciplinas, a atuação pode ser evidenciada, por exemplo, 

pela produção de material didático para graduação ou pós-graduação (incluídos 

elaboração de livros ou capítulos de livros didáticos, tradução ou revisão técnica de 

livros didáticos), iniciativas de inovação no ensino de disciplinas e obtenção de 

financiamentos para projetos ligados ao ensino. A qualidade de ensino pode ser 

evidenciada pelas avaliações dos alunos, premiações ou distinções. 

 

(iv) Em Extensão 

Deve participar de diversas atividades de extensão, tais como: bancas examinadoras 

ou julgadoras, na USP e externas; participação em comitê científicos ou organização de 

eventos científicos, técnicos, tecnológicos ou de divulgação científica; 

desenvolvimento técnico ou tecnológico: transferências tecnológicas, avaliações e 

perícias; elaboração de relatórios técnicos de assessoria e consultoria para instituições 

públicas ou privadas; ministração de cursos e minicursos de extensão e divulgação 

científica, técnica ou tecnológica para atender demanda da comunidade não 

acadêmica; produção de software; participação em diretoria ou conselhos de 

sociedades científicas, técnicas, tecnológicas ou profissionais; participação em 

comissões assessoras de agências de fomento à pesquisa, tais como CAPES, CNPq e 

FAPESP,  assessorias para governos e entidades de reconhecida relevância na área de 

atuação do docente, e com impacto na vida universitária, formação profissional ou 

carreira docente. 
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(v) Em Gestão 

Participações em órgãos administrativos e de gestão acadêmica ou científica, tais 

como órgãos colegiados, coordenadorias de cursos ou de programas de pós-

graduação, comissões institucionais permanentes ou temporárias do ICMC ou da USP. 

 

 

 

A comprovação dessas características pode se dar por meio das seguintes atividades, em cada 

um dos eixos de atuação.  

 

Pesquisa  

• Produção científica com periodicidade e qualidade compatíveis com os parâmetros da área 

de pesquisa, atestada pelo número e qualidade dos artigos completos publicados e aceitos em 

periódicos indexados internacionais e em anais de congressos, em ambos os casos de 

qualidade reconhecida, por exemplo, por meio do QUALIS das áreas, de índices de impacto de 

veículos e citação de publicações.  

• Inserção no cenário de pesquisa nacional. Por exemplo: por meio da coordenação de 

projetos de pesquisa financiados por agências de fomento ou pelo setor produtivo, incluindo 

colaborações com outras instituições, participação em comitês científicos e de organização de 

eventos científicos, participação em eventos a convite, participação em comissões 

examinadoras e julgadoras, palestras ministradas, homenagens, participação em comitês de 

avaliação institucionais internos e externos à USP, consultoria a agências de fomento e a 

instituições de ensino e pesquisa, iniciativas para vinda de visitantes nacionais e formação ou 

coordenação de grupos de pesquisa.  

• Inserção internacional. Por exemplo, estágios no exterior, publicações com colaboradores no 

exterior, participação em projetos com colaboradores internacionais, impacto das publicações 

internacionais, colaborações e coautorias com pesquisadores de instituições estrangeiras, 

participação em comitês científicos e de organização de eventos científicos, participação em 

comitês editoriais de periódicos especializados, participação em comitês de avaliação 

acadêmico-cientifica, atuação como revisor de periódicos, participação como conferencista 

convidado, iniciativas para vinda de visitantes do exterior, palestras ministradas em 

instituições no exterior e realização de visitas a instituições de destaque do exterior.  

• Capacidade de captação de recursos (da USP e externos).  

 

Formação de recursos humanos  

• Participação em programas de pós-graduação da Unidade (e/ou externos), com desejável 

formação de alunos em nível de mestrado e doutorado, e produção científica associada (com 

participação dos orientados).  

• Supervisão de atividades de iniciação científica ou tecnológica e trabalhos de conclusão de 

curso.  

· Supervisão de programas de pós-doutoramento. 

 

Ensino 

• Iniciativas relacionadas ao ensino, por exemplo: proposta de novas disciplinas, estruturação 

de laboratórios, introdução de inovações didáticas, tutoria de grupos de alunos em atividades 

específicas, produção de livros didáticos, apostilas, vídeo-aulas, etc.  

 

• Premiações e honrarias associadas à atuação em ensino, bem como avaliações discentes 

positivas ou outros indicadores objetivos de qualidade do ensino.  

• Participação em grupos e cursos de aperfeiçoamento didático.  

• Atividades de gestão associadas ao ensino, como coordenação de cursos, coordenação de 
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disciplinas, propostas de reformulações curriculares.  

 

Extensão 

• Participação em iniciativas de sociedades científicas, por exemplo: participação em cargos de 

gestão da sociedade científica, atuação em comissões especiais e comissões para iniciativas 

específicas, atuação em conselhos, organização de publicações e de eventos, análises e 

emissão de pareceres.  

• Participação em corpo editorial de periódicos e emissão de pareceres para veículos de 

publicação qualificados.  

• Pareceres para agências de fomento e órgãos públicos, participação em comitês de avaliação 

de órgãos externos à USP.  

• Iniciativas associadas com divulgação científica e ofertas de cursos de difusão e extensão.  

• Projetos de pesquisa em parceria com empresas e transferência de resultados de pesquisa 

para o setor produtivo.  

• Iniciativas de interesse social, por exemplo: voltadas à formação e qualificação de 

professores do ensino fundamental e médio, à formação complementar de alunos do ensino 

médio, de educação para a terceira idade ou de reciclagem profissional).  

• Organização de eventos científicos e de divulgação científica.  

 

Gestão  

• Participação em funções administrativas e de gestão acadêmica ou científica, de interesse da 

instituição, como coordenações de cursos e de programas de pós-graduação, chefias, 

diretorias, presidência de comissões permanentes ou temporárias.  

• Participação em comitês de avaliação internos à instituição.  

 

 

Evidentemente, cada pesquisador tem o seu escopo de atuação e um histórico de 

contribuições próprio, e não se espera que todos atuem com a mesma prioridade e excelência 

nos cinco eixos de atuação acadêmica. Entretanto, a instituição entende que o Professor 

Associado, a menos de situações excepcionais, deve apresentar indicadores mínimos em todos 

os eixos. Particularmente em Pesquisa e Ensino, os indicadores numéricos de produção devem 

ser compatíveis com os de seus pares. 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO 

  

  

 

  

Perfil Acadêmico do Professor 

Associado (nível 5.1): Requisitos 

Mínimos
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Este documento descreve os requisitos esperados de candidatos à progressão a 

Professor Associado do ICMC (nível 5.1 da carreira) por meio do concurso de Livre 

Docência. Para isso, foi elaborado tendo como referência as diretrizes estabelecidas no 

documento “Perfil Acadêmico do Professor Associado do ICMC”, de modo a refletir a 

visão institucional da atuação esperada de um Livre-Docente em estágios iniciais da 

carreira.  

Para maior segurança ao prestar o concurso, é recomendável que o candidato tenha 

uma margem de segurança, evidenciando que apresenta indicadores claramente 

superiores ao mínimo em pelo menos um dos eixos da sua atuação acadêmica. 

Espera-se que o Professor Associado demonstre engajamento efetivo nas atividades-

fim do ICMC, com produção de conhecimento, e participação no gerenciamento dessas 

atividades (conduzido por colegiados e comissões), conforme os seus interesses. O 

docente não necessariamente precisa se destacar em todas as atividades-fim (ensino, 

pesquisa, formação de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação, 

extensão), mas deve demonstrar resultados sólidos (além do mínimo esperado) em ao 

menos uma delas. Espera-se, ainda, que o docente demonstre algum nível de 

envolvimento direto em tarefas de gestão acadêmica, conforme seu perfil, seus 

interesses e prioridades, mas demonstrando comprometimento com o projeto 

acadêmico institucional.   

Considera-se que o candidato satisfaz o perfil esperado de livre-docente, condição 

recomendada para pleitear a promoção, via concurso, ao cargo de Professor Associado 

1, se satisfizer completamente os requisitos mínimos, explicitados a seguir, no eixo 

Pesquisa e em dois eixos adicionais (entre Ensino, Formação de Recursos Humanos, 

Extensão e Gestão Acadêmica), e satisfizer ao menos parcialmente os demais eixos. 

Os requisitos indicados refletem a visão institucional de que um candidato ao cargo de 

Professor Associado I no ICMC deve: (i) ter ministrado aulas regularmente, com carga 

compatível com a média do seu departamento e demonstrando comprometimento 

com a qualidade; (ii) apresentar produtividade científica regular e sólida, com liderança 

nacional e evidências de inserção internacional; (iii) ter formado recursos humanos em 

nível de graduação e pós-graduação; (iv) apresentar indicadores relevantes e 

compatíveis nos quesitos de extensão e gestão acadêmica.   

Os critérios aqui apresentados devem ser revistos e atualizados periodicamente, 

preferencialmente em sintonia com a preparação do plano de metas e os processos de 

avaliação institucional, de maneira a estimular o aprimoramento constante da 

qualificação dos docentes do ICMC. 
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Requisitos no Eixo Pesquisa 

(1) Pelo menos dez (10) artigos completos publicados em periódicos indexados (até 

cinco desses artigos podem ser em conferências de primeira linha), ou, 

alternativamente, um mínimo de sete (7) artigos completos publicados em periódicos 

indexados. Da produção considerada, ao menos cinco artigos devem ter sido 

publicados em periódicos com Fator de Impacto no extrato 2/3 superior (dos 

periódicos listados em sua área de atuação, Matemática, Matemática Aplicada, 

Estatística ou Computação) e ao menos dois devem ter sido publicados nos últimos 

três anos. O candidato deve, ainda, evidenciar independência e regularidade na 

publicação de artigos após a conclusão do doutorado. Admite-se variações nesses 

indicadores de acordo com a linha de atuação do candidato, desde que fortemente 

justificado. 

(2) Evidências de impacto geral das publicações, comprovadas por meio de citações 

(no MathSciNet, Web of Science, Scopus, ResearcherId ou Google Scholar), observando 

as citações de ao menos cinco publicações indicadas pelo candidato (esses indicadores 

devem ser interpretados de acordo com o perfil de citações na área do candidato). 

(3) Apresentar pelo menos duas ocorrências entre os seguintes indicadores de inserção 

internacional: 

•  Coordenação de projetos de colaboração internacional. 

•  Artigos com coautores vinculados a instituições de ensino e pesquisa 

estrangeiras (excluídos os ex-orientadores). 

•  Participação em comitês organizadores de eventos de caráter internacional. 

•  Participação em comitês científicos de eventos de caráter internacional. 

•  Participação em comitês editoriais de periódicos internacionais. 

•  Organização de eventos internacionais. 

•  Visitas científicas a instituições de ensino e pesquisa internacionais de 

reconhecida reputação acadêmica. 

•  Assessoria ad hoc para agências internacionais de fomento. 

•  Coordenação de visitas científicas de pesquisadores de instituições de ensino e 

pesquisa estrangeiras. 

•  Participação em bancas examinadoras em universidades estrangeiras de 

reconhecida reputação acadêmica. 

· Palestras e seminários, a convite, em eventos especializados ou em instituições 

estrangeiras de reconhecida reputação acadêmica.  

· Iniciativas de colaboração formal ou convênios com instituições internacionais 

de reconhecida reputação acadêmica.  

 

(4) Coordenação ou de projetos de pesquisa ou inovação financiados, ou participação 

como pesquisador principal em projeto temático ou similar. 



 

4 

 

(5) (opcional) Patentes registradas ou iniciativas e resultados bem sucedidos com 

transferência de tecnologia (podem, com justificativa, contrabalançar um número 

inferior ao exigido nos demais itens). 

  

Requisitos no Eixo Ensino 

(1) Oferta de disciplinas regulares e optativas na graduação, em número compatível 

com a carga média dos docentes do departamento do candidato. 

(2) Ter ministrado disciplinas distintas de graduação.  

(3) Oferta de disciplinas em nível de pós-graduação: ter ministrado pelo menos duas 

disciplinas distintas em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

(4) Apresentar ao menos duas ocorrências entre os seguintes indicadores, com 

evidências positivas de impacto: 

•  Produção e disponibilização de material didático de apoio ao ensino de 

disciplinas de graduação ou pós-graduação. 

•  Disponibilização de conteúdos e material de apoio ao ensino de disciplinas e 

cursos online. 

•  Criação de disciplinas para cursos de graduação ou pós-graduação. 

•  Coordenação de disciplinas, coordenação ou participação em laboratórios 

didáticos; evidências de liderança em gestão de atividades de ensino. 

•  Coordenação de grupo de estudo dirigido (ex. PET, grupos de preparação para 

maratonas, olimpíadas, etc.). 

•  Introdução de práticas inovadoras no ensino de disciplinas. 

•  Participação regular em atividades de tutoria e acompanhamento de alunos de 

graduação. 

•  Elaboração de livros ou capítulos de livros didáticos. 

•  Tradução ou revisão técnica de livros didáticos. 

•  Obtenção de financiamentos para projetos ligados ao ensino.  

•  Premiações ou distinções em reconhecimento pela excelência em ensino. 

  

 

Requisitos Eixo Formação de Recursos Humanos 

(1) Supervisões e orientações concluídas em nível de graduação (IC, TCC). 

(2) Orientações concluídas em nível de mestrado e doutorado: pelo menos três 

orientações (admitidas co-orientações de doutorado). Orientações e co-orientações de 

doutorado devem ter gerado publicação científica em periódico indexado. A trajetória 

acadêmica de ex-orientandos pode ser considerada como evidência complementar da 

qualidade da formação.  

(3) (opcional) Supervisões de pós-doutorado. Supervisões de pós-doutorado com 

evidências de qualidade podem contrabalançar um número inferior ao mínimo no item 

(2). 
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Requisitos no Eixo Extensão 

(1) Participação em bancas examinadoras ou julgadoras no ICMC, na USP e em outras 

instituições:  

•  Exames de defesa de mestrado ou doutorado. 

•  Concursos de seleção, ingresso ou progressão em carreira docente. 

(2) Participação na organização ou comitê de programa de eventos científicos, 

técnicos, tecnológicos ou de divulgação científica; ou participação no corpo editorial 

de periódicos. 

(3) Ao menos duas ocorrências, entre os seguintes indicadores: 

• Desenvolvimento técnico ou tecnológico: transferência de tecnologia, com 

evidências de impacto e resultados.  

•  Produção de software, com evidências de impacto acadêmico ou comercial; e/ou 

com registro no INPI; e/ou com evidências de contribuição para a geração de 

empresa ou centro de desenvolvimento. 

• Elaboração de relatórios técnicos de assessoria e consultoria, avaliações ou 

perícias para instituições públicas ou privadas.  

• Ministração de tutoriais, minicursos e cursos em eventos ou instituições de ensino 

superior. Organização e oferecimento de atividades com foco na formação de 

alunos em nível de graduação. 

•  Participação, como convidado, em palestras plenárias, painéis de debates, mesas 

redondas ou afins. 

•  Oferecimento ou coordenação de cursos de especialização, cursos de verão, 

aperfeiçoamento ou atualização. 

•  Participação em diretoria ou conselhos de sociedades científicas, técnicas, 

tecnológicas ou profissionais. 

•  Participação em comissões assessoras de agências de fomento à pesquisa (como 

CAPES, CNPq e FAPESP) e/ou assessorias para governos e entidades de 

reconhecida relevância na área de atuação do docente e com impacto na vida 

universitária, formação profissional ou carreira docente. 

•  Organização ou oferecimento de eventos científicos, educativos, técnicos ou 

tecnológicos. 

•  Coordenação de ações institucionais de divulgação de cursos ou de divulgação 

científica. 

•  Participação em ações institucionais de divulgação de cursos ou divulgação 

científica, como Feiras de Profissão, Casa Aberta, etc. (no período referente à 

avaliação).  

• Obtenção de financiamento para projetos de extensão.  

 

 

Requisitos Eixo Gestão Acadêmica 

(1) Ao menos duas participações em órgãos colegiados, coordenadorias ou comissões 

regimentais permanentes institucionais, do ICMC ou da USP. 

(2) Ao menos uma ocorrência entre os seguintes indicadores:  

•  Coordenação ou vice-coordenação de curso de graduação ou de pós-graduação.  
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•  Participação em Comissões Estatutárias, Regimentais ou Assessoras do ICMC ou da 

USP. 

•  Participação em Comissão de recepção a calouros, Feiras de Profissão ou outras 

ações institucionais vinculadas ao ensino, divulgação de cursos ou divulgação 

científica (no período referente à avaliação).   

   

 

 

 

 


