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Perfil Acadêmico do Professor Doutor do ICMC 
 

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

(nos níveis 3.1 ou 3.2).  

 

Espera-se, de um Professor Doutor do ICMC-USP, uma atuação que reflita excelência acadêmica e 

um forte impacto positivo na instituição e na comunidade acadêmica em que o docente se insere, 

considerando os 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 pelos especialistas na área de atuação. 

  

(ii) Em Formação de Recursos Humanos 

Atuação como orientador em nível de Iniciação Científica e/ou mestrado e/ou doutorado, 

com números que indiquem regularidade e comprometimento com formação de recursos 

humanos.  

  

(iii) Em Ensino 

Deve demonstrar comprometimento com o ensino e atuação de qualidade. A atuação é 

evidenciada pela regularidade da oferta de disciplinas na graduação e/ou pós-graduação, 

em número compatível com a carga média dos docentes de seu departamento. Além do 

oferecimento de disciplinas, a atuação docente 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 de projetos 

ligados ao ensino. A qualidade de ensino pode ser evidenciada pelas avaliações dos alunos, 

premiações ou distinções recebidas ao longo da carreira. 

 

(iv) Em Extensão 

Deve participar de atividades de extensão, tais como: bancas examinadoras ou julgadoras, 

na USP e externas; participação em comitês 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 instâncias administrativas e de gestão acadêmica ou científica, como 

órgãos colegiados, coordenadorias de cursos de graduação ou 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 de qualidade reconhecida (por exemplo, por meio do QUALIS das áreas, de 

fatores de impacto de veículos e citação de publicações).  

• Inserção no cenário de pesquisa nacional. Por exemplo, por meio da participação em projetos de 

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

com outras instituições; participação em comitês científicos; organização de eventos científicos; 

participação em comissões examinadoras e julgadoras; palestras ministradas; 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.  

 

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/orientação de atividades de iniciação científica ou tecnológica e trabalhos de 

conclusão de curso.  

 

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.  

• Iniciativas de estabelecimento de convênios para intercâmbio de estudantes com instituições no 

Brasil e no Exterior.  

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

positivas ou outros indicadores objeivos de qualidade do ensino.  

• Participação em grupos e cursos de aperfeiçoamento didático.  

• Atividades de gestão associadas ao ensino, como coordenação de cursos, coordenação de 

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.  

• 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.  
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• 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.  

• Participação em comitês de avaliação internos à instituição. 

  

 

 

Evidentemente, cada Docente 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 Doutor, a menos de 

situações excepcionais, deve apresentar indicadores mínimos em todos os eixos, e apresentar 

indicadores numéricos de produção compatíveis com os de seus pares. 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE 
COMPUTAÇÃO 

  

Perfil Acadêmico do Professor Doutor 

(nível 3.1): Requisitos Mínimos 
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Este documento descreve os requisitos esperados de candidatos a ingresso na carreira 

docente ou de um docente nos estágios iniciais da carreira como Professor Doutor (nível 

3.1) no ICMC-USP. Para isso, foi elaborado tendo como referência as diretrizes estabelecidas 

no documento “Perfil Acadêmico do Professor Doutor do ICMC”.  

 

Formação 

· Sólida formação geral e específica na sua área de atuação; 

· Destacado desempenho acadêmico na graduação e pós-graduação; 

· Domínio, pelo menos, da língua inglesa. 

 

Atividades de pesquisa 

· Participação e realização de atividades de pesquisa durante a graduação e a pós-

graduação 

· Engajamento em atividades de pesquisa e resultados recentes; 

· Experiência em redação de artigos destinados a periódicos internacionais de alta 

qualidade, evidenciada pela submissão de ao menos um artigo científico a periódico de 

circulação internacional indexado, em sua(s) área(s) de atuação; 

· Participação em evento científico relevante de sua(s) área(s) de atuação com política 

seletiva de publicação com revisão por pares (ex.: congresso, conferência, simpósio) 

e/ou apresentação de palestras e/ou seminários, a convite, em instituições acadêmicas 

de boa reputação. 

 

Observações adicionais  

São considerados indicadores positivos desejáveis: (i) produção acadêmica em periódicos 

internacionais de alta qualidade; (ii) evidências de dinamismo e iniciativa que sinalizem 

independência acadêmica, como a realização de estágios de pós-doutorado ou estágios em 

instituições de ensino e pesquisa; (iii) experiência internacional, evidenciada por estágios 

durante e/ou após a graduação/pós-graduação, colaborações científicas, participação em 

eventos e visitas técnicas e científicas. 

 

Para candidatos ao ingresso na carreira são consideradas relevantes atividades anteriores 

associadas ao ensino, como monitorias e participação no Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino (PAE) da USP ou similares. Também é valorizada a experiência anterior de supervisão 

e orientação de alunos, com evidências de qualidade.  

 

No que tange às atividades de ensino e extensão, espera-se que o docente demonstre 

indicadores de engajamento nestas atividades e comprometimento com a qualidade dos 

resultados. São valorizadas atividades de ensino em geral, experiências no ambiente 

universitário, participações em atividades de orientação e supervisão de alunos, 

participações em atividades de preparação de material didático ou em iniciativas de 

introdução de novas práticas de ensino.  

 

Por fim, espera-se que o candidato/docente possa integrar-se, em tempo relativamente 

curto, aos grupos de pesquisa estabelecidos no ICMC, ou que tenha participação ativa na 

criação e consolidação de novos grupos ou linhas de pesquisa de interesse do ICMC e do 

departamento no qual se propõe a atuar. 


