CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES
COLABORADORES NO PPGIES
Para fins de preenchimento da Tabela, deve-se estar atento aos seguintes critérios
gerais que serão reenfatizados mais adiante:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

As pontuações para os últimos 4 anos;
Para a classificação dos artigos é utilizado o último evento de classificação do
Qualis Capes;
Limite máximo de pontuação em artigos B4 e B5 é 20% da pontuação total em
artigos;
Limite máximo de pontuação em produção técnica/tecnológica T1 (menor peso)
é 20% da soma dessa categoria;
O índice de produção técnica não deve ultrapassar 25% do valor do índice de
Produção;
Um mesmo autor pode pontuar no máximo dois capítulos incluídos na mesma
obra (livro);
Artigos aceitos para publicação serão contabilizados;

ÍNDICES E PESOS
1. Índice de Produção de Artigos
IndProdArt = (1*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 0,55*B2 + 0,4*B3 + 0,25*B4 + 0,1*B5)
Observação: Os pontos obtidos pelo somatório dos estratos B4 e B5, não podem
ultrapassar 20% do total de pontos em artigos.
2. Índice de Produção de Livros
IndProdLivr = (2*L4 + 1,5*L3 + 1*L2 + 0,5*L1)
L1 (nota de 0,1% até 24,9%)
L2 (nota de 25% até 49,9%)
L3 (nota de 50% até 74,9%)
L4 (nota de 75% até 100%)
Observação: as notas para os livros serão dadas pela comissão de credenciamento,
seguindo a tabela de pontuações de livros da Avaliação Quadrienal 2017 da área
interdisciplinar
(Disponível
em:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf)
3. Índice de Produção de Capítulo de Livros
IndProdCap = (1*C4 + 0,75*C3 + 0,5*C2 + 0,25*C1)
C1=L1 (nota de 0,1% até 24,9%)
C2=L2 (nota de 25% até 49,9%)

C3=L3 (nota de 50% até 74,9%)
C4=L4 (nota de 75% até 100%)
Observação: o capítulo segue a nota do livro, mas pontua a metade (conforme a fórmula
acima). Pontua no máximo dois capítulos no mesmo livro.
4. Índice de Produção Técnica e Tecnológica
IndProdTec = (2*T4 + 1,5*T3 + 1*T2 + 0,5*T1)
Observação: As categorias T1 a T4 tem referência na Avaliação Quadrienal 2017 da área
interdisciplinar
(Disponível
em:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf)
Classificação

T1 (Peso 0,5)

T2 (peso 1)

Produção
a. Patente com identificação do depósito;
b. Mapas de abrangência local;
c. Replicação de curso de curta duração (20 h ou mais);
d. Aplicativo com aderência (área de concentração, linhas de
atuação, projetos de pesquisa);
e. Material Didático com aderência e finalidade/natureza de
divulgação de conhecimento;
f. Produto ou Processo com aderência e finalidade relacionada
à disseminação do conhecimento científico ou tecnológico e
financiamento;
g. Editoria de Periódicos com características endógenas, mas
com aderência à proposta do programa;
h. Organização de Evento Nacional consolidado (acima de 5
edições);
i. Programa de Rádio ou TV Veículo nacional ou internacional
e aderência;
j. Relatório de Instituição financiadora (exceto agências de
fomento) com impacto local ou regional e aderência à
proposta do programa;
k. Serviço técnico Natureza e instituição financiadora e
aderência à proposta do programa;
l. Organização de livro L1.
a. Patente depositada pela instituição;
b. Mapas de abrangência regional, nacional ou internacional;
c. Criação de um curso de curta duração (20 h ou mais);
d. Aplicativo com Financiamento externo ou sob demanda,
exceto bolsa;
e. Material didático com aderência e finalidade/natureza de
divulgação de conhecimento e URL;
f. Produto ou processo Aderência e finalidade relacionada à
disseminação do conhecimento científico ou tecnológico e
financiamento externo (Instituições públicas ou privadas);
g. Editoria de Periódicos externos com aderência à proposta do
programa; Organização Evento Internacional consolidado
(acima de 5 edições);
h. Relatório Instituição financiadora (exceto agências de

T3 (peso 1,5)

T4 (Peso 2)

fomento) com impacto nacional ou internacional e aderência à
proposta do programa;
l. Organização de livro L2.
a.Patentes concedidas e/ou depositada em conjunto com
empresa;
b.Produto ou processo com aderência e finalidade relacionada à
disseminação do conhecimento científico ou tecnológico e
financiamento externo (Instituições públicas ou privadas) e
URL com identificação de alto impacto e inovação;
c. Organização de livro L3.
a. Organização de livro T4

5. Índice de Produtividade
IndProd = (IndProdArt + IndProdLiv + IndProdCap + IndProdTec)/4
Observação: Avalia toda a produção intelectual do docente. Os pesos de cada produto
foram atribuídos previamente por meio da avaliação dos periódicos científicos (Qualis
Periódicos) e da avaliação dos livros e capítulos e produção técnica/tecnológica. Este
indicador é a soma dos seguintes indicadores: IndProdArt, IndProdLiv, IndProdCap e
IndProdTec. Cabe destacar que existe um limite para o IndProdTec, o qual não deve
ultrapassar 25% do valor do IndProd para programas acadêmicos. O cálculo é anual,
sendo realizada a média para o quadriênio.
6. Índice de Produtividade dos Produtos Intelectuais nos Estratos Superiores
IndProdEstSup = (A1+0,85*A2+0,7*B1+2*L4+1,5*L3+C4+0,75*C3+2*T4+1,5*T3)/4
Observação: Avalia o índice de produtividade de um programa utilizando somente as
produções intelectuais qualificadas nos estratos superiores (A1, A2, B1, L4, L3, C4, C3,
T4 e T3). É considerado um padrão mínimo de 50% do valor das faixas atribuídas para o
IndProd.
7. Critérios de Credenciamento de Colaboradores
Índice de produtividade

Insuficiente
Fraco
IndProd = (IndProdArt + IndProdLiv + Regular
IndProdCap + IndProdTec)/4
Bom
Muito Bom
Índice de produtividade dos produtos
intelectuais nos estratos superiores
IndProdEstSup=(A1+0,85*A2+0,7*B1+2*
L4+1,5*L3+C4+0,75*C3+2*T4+1,5*T3)/4

<0,25
0.250-0.490
0.500-0.990
1.00-1.79
>1.80

Não apto
Não apto
Não apto
Apto
Apto

É considerado um padrão
mínimo de 50% do valor
das faixas atribuídas para
o IndProd para ser apto ao
credenciamento.

