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ANEXO I 

Quadro 01: Pontuação de produção qualificada 

Artigos em periódicos 1 

Estrato A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Observação  

Pontos  100 85 75 60 50 35 25 10 Sem limite  

1 De acordo com avaliação do qualis preliminar de referência, 2017-2020. (Anexo II) 

Livros 2 

Estrato L1 L2 L3 L4 L5 Observação  

Pontos  200 160 120 80 40 Sem limite  

2 Serão considerados livros apenas as publicações, impressas ou digitais, com ISBN e, no mínimo, 50 páginas. 

Indicadores:  

Livro L5: publicado por editora regional e com endogenia.  
Livro L4: publicado por editora regional ou com endogenia.  
Livro L3: publicado por editora nacional, com todos os capítulos tendo autoria de pelo menos um doutor, fruto de 
pesquisa e com traços de endogenia.  
Livro L2: publicado por editora nacional, com todos os capítulos tendo autoria de pelo menos um doutor, fruto de 
pesquisa e sem endogenia 
Livro L1: publicado por editora nacional e/ou editora internacional, com todos os capítulos tendo autoria de pelo menos 
um doutor, fruto de pesquisa, sem endogenia e com financiamento de agência de fomento. 

 
 

Capítulos de livro  

Estrato C1 C2 C3 C4 C5 Observação  

Pontos  100 80 60 40 20 Com limite 3 

3 Máximo dois capítulos por autor/obra - Capítulo de livro técnico/científico/didático publicado com ISBN 

Indicadores:  

Capítulo C5: capítulo em livro caracterizado como publicação regional e com endogenia.  
Capítulo C4: capítulo em livro caracterizado como publicação regional ou com endogenia.  
Capítulo C3: capítulo em livro publicado por editora de circulação nacional, com todos os capítulos tendo autoria de 
pelo menos um doutor, fruto de pesquisa e com traços de endogenia.  
Capítulo C2: capítulo em livro publicado por editora de circulação nacional, com todos os capítulos tendo autoria de 
pelo menos um doutor, fruto de pesquisa e sem endogenia 
Capítulo C1: capítulo em livro publicado editora de circulação nacional e/ou editora internacional, com todos os 
capítulos tendo autoria de pelo menos um doutor, fruto de pesquisa, sem endogenia e com financiamento de agência 
de fomento. 
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Trabalhos completos em anais de eventos (com mais de cinco páginas e em sites abertos) 

Estrato E1 E2 E3 E4 Observação  

Pontos  05 10 15 20 Com limite 4 

4 Máximo de três vezes o número de trabalhos completos em anais de eventos em relação ao número de artigos 

publicados em periódicos 

Indicadores:  

E4: Trabalho completo publicado em anais de eventos internacionais e/ou nacionais, realizados anualmente e/ou 
bianualmente e que esteja, no mínimo, na décima edição. 
E3: Trabalho completo publicado em anais de eventos internacionais e/ou nacionais, realizados anualmente e/ou 
bianualmente e que esteja, no mínimo, na quinta edição. 
E2: Trabalho completo publicado em anais de eventos regionais, realizados anualmente e/ou bianualmente e que 
esteja, no mínimo, na quinta edição. 
E1: Trabalho completo publicado em anais de eventos regionais e/ou locais, realizados anualmente e/ou bianualmente 
e que esteja, no mínimo, na décima edição. 
 

Produção Técnica 5 

Estrato T1 T2 T3 T4 T5  Observação  

Pontos  200 150 100 50 10 Com limite6 

5 Material didático/instrucional, Curso de formação profissional, Tecnologia social, Software/aplicativo, Evento 

organizado, Relatório técnico, Acervo, Produto de comunicação, Manual/protocolo e Carta/mapa ou similar. 

6 Máximo de três vezes o número de produção técnica em relação ao número de artigos publicados em periódicos. 

 

Indicadores:  

T5: Produção técnica proveniente de pesquisa desenvolvida na área de Ensino, cadastrada na Educapes. 
T4: Produção técnica proveniente de pesquisa desenvolvida na área de Ensino, cadastrada na Educapes e com, no 
mínimo, 05 acessos nacionais e/ou internacionais. 
T3: Produção técnica proveniente de pesquisa desenvolvida na área de Ensino, cadastrada na Educapes e com, no 
mínimo, 10 acessos nacionais e internacionais. 
T2: Produção técnica proveniente de pesquisa desenvolvida na área de Ensino, cadastrada na Educapes e com, no 
mínimo, 15 acessos nacionais e/ou internacionais. 
T1: Produção técnica proveniente de pesquisa desenvolvida na área de Ensino, cadastrada na Educapes e com, no 

mínimo, 20 acessos nacionais e internacionais. 
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Inserção na comunidade nacional 7 

Estrato T1 T2 T3 T4 T5  Observação  

Pontos  200 150 100 50 10 Com limite8 

7 Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 

em sociedades e comitês científicos.  

8 Máximo de três vezes o número de atividade de inserção na comunidade nacional em relação ao número de artigos 

publicados em periódicos. 

 

Indicadores:  

T5: Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 
em sociedades e comitês científicos locais. 
T4: Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 
em sociedades e comitês científicos regionais. 
T3: Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 
em sociedades e comitês científicos nacionais. 
T2: Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 
em sociedades e comitês científicos internacionais. 
T1: Participação em comissões e em corpos editoriais, atuação como pareceristas e de editais de fomentos, atuação 

em sociedades e comitês científicos nacionais e internacionais. 

 


