
                            
 

ANEXO V: Critérios de avaliação 
 

 
Produção Bibliográfica 

Na avaliação quantitativa, será normalizada a uma escala de 0 a 6,0 pontos, a partir do 
candidato com maior pontuação, denominada de pontuação de referência. As demais serão 
proporcionais a esta. As pontuações delimitadas para os respectivos estratos para cada tipo de 
produção bibliográfica são: 
 

Tipo Estrato Pontos 

Artigo em 
periódicos 

A1 100 

A2 85 

B1 75 

B2 60 

B3 50 

B4 35 

B5 25 

C 0 

Livros* 
(autor) 

L1 200 

L2 160 

L3 120 

L4 80 

L5 40 

LNC 0 

Capítulo 
de livros 

C1 100 

C2 80 

C3 60 

C4 40 

C5 20 

CNC 0,0 

Trabalhos 
completos 
em anais 

de 
eventos 

Internacional 20 

Nacional 15 

Estadual 10 

Local 5 

 
*: Calcular o estrato do livro conforme quadro abaixo: 

 

Critério Descrição Indicador Pontos 

Tipo da obra São consideradas os seguintes 
tipos de obras: (i) livro em texto 
completo, (ii) livro organizado, 
(iii) enciclopédia, (iv) dicionário, 
(v) capítulo de livro, (vi) verbete 
(estes ponderados em 20% do 
valor de um capítulo de livro). 

Em obras coletivas, limite de 2 
capítulos por autor no mesmo livro; 
são livros obras a partir de 50 
páginas; capítulos serão 
considerados apenas os que tiverem 
a partir de 10 páginas (não pontua 
se não atende a estes critérios) 

Trava* 

Vínculo com a 
área 

Considera a relação da obra com 
a estrutura acadêmica do 
PPGECM explicitada no projeto 
editorial (descrito na 
apresentação da obra) 

Aderência total ao programa 
(qualificar em relação às linhas de 
pesquisa) 

30 

Aderência parcial ao programa 
(qualificar em relação às linhas de 

14 



                            
pesquisa) 

Não aderência ao programa (sem 
relação às linhas de pesquisa) – 
(não pontua) 

Trava* 

Autoria Considera-se autor do livro em 
relação a sua atuação 

Com participação de docentes, 
discentes e/ou egressos do 
PPGECM 

40 

Com outras colaborações externas 30 

Só o pesquisador 20 

Editoria Considera-se o tipo de editora, a 
existência de linha editorial ou 
catálogo relacionados com à 
área do programa, a distribuição 
de suas obras, a disponibilização 
e/ou venda online, a existência e 
qualificação do conselho editorial 
e avaliação por pares. 

Edição do autor (para distribuição 
pessoal ou por editora comercial) 

6 

Órgão oficial (Ministério, Secretaria, 
et; c) 

18 

Editora Universitária, Comercial, 
Associação Científica, Associação 
Cultural, Instituição de Pesquisa, 
Agência de fomento 

18 

Comercial 12 

Financiamento Do próprio autor 6 

da Própria editora da obra 10 

De Agência de fomento, Associação 
científica ou Organização pública ou 
privada com edital público 

20 

Distribuição e acesso: acesso 
livre e em formato digital 

Sim 16 

Não  0 

Conselho Editorial ou parecer e 
revisão por pares (acessar 
políticas editoriais da editora) 

Conselho editorial com parecer e 
revisão por pares 

20 

Conselho editorial sem parecer  12 

Sem conselho editorial - (não 
pontua) 

Trava* 

Natureza da obra (coleção) Sim 6 

Não 0 

Características Obra editada a partir de tese, de 
dissertação ou de projeto de 
pesquisa do pesquisador 

Tese ou dissertação 50 

Projeto de pesquisa  30 

Sem vínculo 0 

Total Total 200 

    L1 160 a 200 

O estrato do capítulo é o mesmo do livro: se livro 
L1, um capítulo desse livro é C1, e assim 
sucessivamente. 

L2 120 a 159 

L3 80 a 119 

L4 40 a 79 

L5 0 a 39 

 
*Trava: a obra não recebe qualis e, portanto, não poderá ser considerada na pontuação do candidato. 
 
A comprovação de produção em livro deve conter: ficha catalográfica, folha com informações do 
corpo editorial e de pareceristas, apresentação, sumário, página inicial e final do livro ou do capítulo, 
índice remissivo (se houver), apresentação dos autores (se houver). 
 
 

 
A avaliação qualitativa da produção bibliográfica será feita conforme destacado abaixo: 
 

CRITÉRIOS VALOR 

Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do pesquisador 
em relação à natureza do PPGECM. 

2,0 pontos 

Impacto e caráter inovador da produção intelectual em relação à natureza do 
PPGECM. 

1,0 pontos 

Internacionalização, inserção e visibilidade da produção. 1,0 pontos 



                            
Total  4,0 pontos 

 
 
 

Produção Técnica 
Na avaliação quantitativa, será normalizada a uma escala de 0 a 6,0 pontos, a partir do 

candidato com maior pontuação, denominada de pontuação de referência. As demais serão 
proporcionais a esta. As pontuações delimitadas para os respectivos estratos para cada tipo de 
produção técnica são: 

 

Tipo Estrato Pontos 

Produtos 

Editoria de livro, posfácio, prefácio/apresentação, editorial, tradução 
de obras, patentes, registros, organização de eventos, artigos em 
revistas de divulgação científica. 

30 

Mídias educacionais; protótipos educacionais e materiais para 
atividades experimentais; propostas de ensino; material textual (livros 
didáticos ou paradidáticos e outros); materiais interativos 

15 

Apresentação de trabalho 1 

Serviços 

Editoria chefe ou associada de periódico A1-B3 100 

Editoria chefe ou associada de periódico B2-B5 80 

Pareceres emitidos para periódicos 3 

 
 

A avaliação qualitativa da produção técnica será feita conforme destacado abaixo: 
 

CRITÉRIOS VALOR 

Qualidade dos produtos e serviços técnicos do pesquisador em relação à 
natureza do PPGECM. 

2,0 pontos 

Impacto e caráter inovador dos produtos e serviços técnicos do pesquisador em 
relação à natureza do PPGECM. 

1,0 pontos 

Internacionalização, inserção e visibilidade da produção. 1,0 pontos 

Total 4,0 pontos 

 
Plano de ação 

CRITÉRIOS VALOR 

Articulação e aderência com a área de concentração, linhas de pesquisa, projetos 
em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível 

2,0 pontos 

Perfil do pesquisador, sua compatibilidade e adequação à Proposta do PPGECM. 2,0 pontos 

Planejamento estratégico do PPGECM 1,0 pontos 

Qualidade e envolvimento do pesquisador em relação às atividades de formação 
no PPGECM. 

2,0 pontos 

Impacto econômico, social e cultural para o PPGECM. 3,0 pontos 

Total 10,0 pontos 

 
Memorial descritivo 

CRITÉRIOS VALOR 

Perfil do pesquisador e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 
PPGECM. 

5,0 pontos 
 

Qualidade e envolvimento do pesquisador em relação às atividades de formação 
no PPGECM. 

2,0 pontos 

Impacto econômico, social e cultural do PPGECM. 1,5 pontos 

Internacionalização, inserção e visibilidade para o PPGECM. 1,5 pontos 

Total 10,0 pontos 

 
 
  
 



                            
  


