
CÓDIGO SEÇÃO 1 - PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS E LIVROS TOTAL DA SEÇÃO:     

  SEÇÃO/ITEM PONTOS 
QUANTIDADE  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

A1 Artigos completos publicados em periódico com Qualis A1 100              
A2 Artigos completos publicados em periódico com Qualis A2 85              
B1 Artigos completos publicados em periódico com Qualis B1 70              
B2 Artigos completos publicados em periódico com Qualis B2 50              
B3 Artigos completos publicados em periódico com Qualis B3 20              
B4 Artigos completos publicados em periódico com Qualis B4 10              
B5 Artigos completos publicados em periódico com Qualis B5 5              
SQ Artigos completos publicados em periódico sem Qualis, mas com Fator de Impacto JCR  50              

L4 
Livro autoral ou co-autoria até dois autores - mínimo de 100 páginas, com ISBN e ficha catalográfica. 
Publicado por editora pública ou privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou 
órgão oficial.  Editora com conselho editorial nacional ou internacional especializado na área. 

100 

            

 

L3 
Livro autoral ou co-autoria até dois autores - mínimo de 70 páginas, com ISBN e ficha catalográfica. 
Publicado por editora pública ou privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou 
órgão oficial.   

70 

            

 

L2 Livro com no mínimo 50 páginas, com ISBN e ficha catalográfica 50              
L1 Livro sem classificação 0              

C4 

Capítulo com até três autores, inserido em coletânea com participação de autores nacionais externos à 
UPF e estrangeiros. Obra total com, no mínimo, 100 páginas, ISBN e ficha catalográfica, publicada por 
editora pública ou privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.  
Editora com conselho editorial nacional ou internacional especializado na área. 

30 

            

 

C3 
Capítulo com até três autores, inserido em coletânea com participação de autores nacionais externos à 
UPF. Obra total com, no mínimo, 70 páginas, ISBN e ficha catalográfica, publicada por editora pública 
ou privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. 

20 

            

 

C2 Capítulo com até três autores. Obra total com, no mínimo, 50 páginas, com ISBN e ficha catalográfica. 10              
C1 Capítulo sem classificação 5              

O4 

Organização de coletânea com colaboração de autores nacionais externos à UPF e autor(es) 
estrangeiro(s). Obra total com, no mínimo, 100 páginas, ISBN e ficha catalográfica. Publicada por editora 
pública ou privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. Editora com 
conselho editorial nacional ou internacional especializado na área. 

70 

            

 

O3 
Organização de coletânea com colaboração de autores nacionais externos à UPF. Obra total com, no 
mínimo, 70 páginas, ISBN e ficha catalográfica. Publicada por editora pública ou privada, associação 
científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.  

45 

            

 

O2 Organização de coletânea. Obra total com, no mínimo, 50 páginas, ISBN e ficha catalográfica.  30              
O1 Organização sem classificação 5              
VER Verbete 10              



DID 
Livros didáticos com ISBN, mais de 50 páginas, ficha catalográfica. Publicado por editora pública ou 
privada, associação científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial 

20 
            

 

OUT Reedições, enciclopédia, catálogo, fac-simile 10              
TRAD Traduções de textos literários e/ou científicos 20              

  SEÇÃO 2 - EVENTOS, COMITÊS, CONSELHOS E COMISSÕES CIENTÍFICAS  TOTAL DA SEÇÃO:   
 

  SEÇÃO/ITEM PONTOS QUANTIDADE    

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

EITC 
Trabalho completo publicado em evento internacional ou evento promovido por associação científica 
nacional, com ISBN ou ISSN e comitê científico (máximo quatro por evento) 

20 
            

 

EIR 
Resumo ou resumo expandido publicados em evento internacional ou evento promovido por associação 
científica nacional, com ISBN ou ISSN e comitê científico (máximo quatro por evento) 

10 
            

 

ENTC 
Trabalho completo publicado em evento nacional com ISBN ou ISSN e comitê científico (máximo quatro 
por evento) 

10 

            
 

ENR 
Resumo ou resumo expandido publicados em evento nacional com ISBN ou ISSN e comitê científico 
(máximo quatro por evento) 

5 
            

 

ERLTC 
Trabalho completo publicado em evento regional/local com ISBN ou ISSN e comitê científico (máximo 
dois por ano) 

5 

            
 

ERLR 
Resumo ou resumo expandido publicados em evento regional/local com ISBN ou ISSN e comitê 
científico (máximo dois por ano) 

3 
            

 

ED 
Participação em conselho editorial de periódicos com Qualis (válidos apenas com comprovação 
anexada) 

5 
            

 

EF 
Participação em comitês e conselhos de agências de fomento (válidos apenas com comprovação 
anexada) 

5 
            

 

OEI Organização de eventos internacionais (válidos apenas com comprovação anexada) 10              
OEN Organização de eventos nacionais (válidos apenas com comprovação anexada) 5              

CONS 
Consultoria ad hoc para agência de fomento (máximo dois por ano)(válido apenas com comprovação 
anexada) 

1 
            

 

PR 
Prêmios nacionais e internacionais que tenham relação com as atividades de pesquisa do docente 
(válido apenas com comprovação anexada) 

20 
            

 

PDIR 
Participação em diretorias de associações e comissões científicas (válido apenas com comprovação 
anexada) 5             

 

PCOM 
Participação em comissões nacionais de planejamento e avaliação (válido apenas com comprovação 
anexada) 5             

 

  SEÇÃO 3 - ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS  TOTAL DA SEÇÃO:    

  SEÇÃO/ITEM PONTOS QUANTIDADE    

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

OLS Monografia de lato sensu (máximo dois por ano) 3              

OBIC 
Iniciação científica (programas institucionalizados na VRPPG) Pibic UPF, CNPq, Fapergs e outras 
agências 5             

 



OIT Iniciação técnica do CNPq, Fapergs, FINEP e outras agências 3              

OVIC Iniciação científica (programas institucionalizados na em IES) Pivic  (máximo dois por ano) 2             

 

TCC 
Programas de orientação científica das unidades cadastrados a Vice-Reitorias de Pesquisa e 
Pós-Graduação de IES (máximo de dois por ano) 2             

 

BDO Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso superior 5              
  SEÇÃO 4 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS E INSERÇÃO SOCIAL TOTAL DA SEÇÃO:    

  SEÇÃO/ITEM PONTOS QUANTIDADE    

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

FINI 
Financiamentos internacionais para projetos e edicação de obras (válido apenas com comprovação 
anexada) - pesquisador principal 100             

 

FINI1 
Financiamentos internacionais para projetos e edicação de obras (válido apenas com comprovação 
anexada) - colaboradores 10             

 

FINN 
Financiamentos nacionais para projetos e edição de obras (válido apenas com comprovação anexada) 
- pesquisador principal 50             

 

FINN1 
Financiamentos nacionais para projetos e edição de obras (válido apenas com comprovação anexada) 
- colaboradores 10             

 

ODTI Bolsas DTI do CNPq, Finep ou outras agências de fomento 30              

CONV 
Coordenação de convênios, intercâmbio, associação, cooperação e solidariedade com outros 
programas e unidades acadêmicas (válido apenas com comprovação anexada) 20             

 

COPI 
Participação em redes de cooperação em pesquisa internacionais (válido apenas com comprovação 
anexada) 15             

 

COPN 
Participação em redes de cooperação em pesquisa nacionais (válido apenas com comprovação 
anexada) 10             

 

  SEÇÃO 5 - PRODUÇÃO TÉCNICA E TECNOLOGIAS SOCIAIS (comprovação anexada) TOTAL DA SEÇÃO:    

  SEÇÃO/ITEM PONTOS QUANTIDADE    

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

PAR Pareceres, laudos e perícias técnicas 5              
EDI Editoria científica 10              
CONF Conferências em congressos nacionais e internacionais 5              
CCD Cursos de curta duração 5              
DID Desenvolvimento de material didático e instrucional 5              
RTV Produção de programa de rádio e TV 5              
PAT Patentes, softwares e produtos tecnológicos 5              
TEC Tecnologias sociais 5              

Pontuação Total:    
 


