
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 004, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

APROVA OS PERFIS PARA BOLSA 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 38ª Reunião Extraordinária realizada

em 20 de março de 2018,

DELIBERA:

Art. 1º – Aprovar os perfis para bolsa produtividade docente UEZO - PROTEC/UEZO.

Parágrafo  único:  A  descrição  dos  perfis,  modalidade  e  critérios  para  avaliação,

consistem o anexo desta Deliberação.

Art.  2º –   Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura,  revogadas as

disposições em contrário

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.

Maria Cristina de Assis
Presidente
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1/2



ANEXO 

PERFIS

Os docentes devem apresentar boa produção científica e histórico de formação
de recursos  humanos.  O financiamento será mensal,  durante 36 meses.  Os docentes
apoiados têm o compromisso de participar na orientação/coorientação de alunos da pós-
graduação, participar  na Jornada de C&T da UEZO e publicar pelo menos 1 artigo
científico em revista indexada, em cada um dos anos de vigência de suas bolsas. Os
critérios  de avaliação serão os  compatíveis  com aqueles  adotados pelas  agências  de
fomento.

Modalidades

A. Docente PROTEC Titular

As  bolsas  PROTEC  Titular  destinam-se  a  apoiar  docentes  de  reconhecida
liderança em sua área,  com vínculo empregatício  exclusivamente  a UEZO, visando
incentivar  a  produção  Científica  e  Tecnológica  na  UEZO.  O  desempenho  do
pesquisador será avaliado por meio de indicadores referentes ao quinquênio anterior.

Critérios de Avaliação:

1. Apresentar  o  mínimo  de  duas  publicações  científicas  no  período  em
revistas indexadas; 

2. Participar  em  programa  de  pós-graduação  UEZO  como  docente
permanente ou colaborador;

3. Ter concluído pelo menos uma orientação de pós-graduação;
4. Coordenar  e/ou  participar  em  projetos  científicos  financiados  por

agências de fomento a pesquisa.
5. Apresentar  projetos  de  pesquisa  de  qualidade,  segundo  os  critérios

estabelecidos no julgamento do Comitê.

B. Docente PROTEC Assistente

As  bolsas  PROTEC  Assistente  destinam-se  a  apoiar  docentes  em  fase
intermediária da carreira acadêmica e que estejam vinculados a UEZO. O desempenho
do pesquisador será avaliado por meio de indicadores referentes ao decênio anterior
mais o ano em curso.

Critérios de Avaliação:

1. Preferencialmente  envolvido  em  atividades  de  orientação  de  alunos  de
graduação e participação como colaborador ou coorientador em programas de
pós-graduação.

2. Participar em atividades de gestão científica, tecnológica e de administração e
núcleos de excelência científica e tecnológica;
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