
 (ANEXO 1) 
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE (PPGEO-

UFPEL) CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO. 

CRITÉRIO ITEM PONTUAÇÃO Pontuação 
Docente

A. 
Publicações 

 (até 50 
pontos)

Artigo em periódico Qualis 
A1 ou A2.

10 pontos publicado por 
artigo

Artigo em periódico Qualis 
A3 ou A4.

8 pontos por artigo 
publicado

Artigo em periódico Qualis 
B1 e B2.

3 pontos por artigo 
publicado

Artigo em periódico Qualis 
B3 e B4.

2 pontos por artigo 
publicado

Artigo em periódico Qualis 
C.

1 pontos por artigo 
publicado

Autoria ou organização de 
livro com editora.

6 pontos por livro 
publicado (máximo de 3 

livros no quadriênio)

Autoria de capítulo de livro 
com editora e comissão 

científica.

3 pontos por capítulo 
em  livro publicado 

(máximo de 5 capítulos 
no quadriênio)

Artigo completo em anais 
de evento (nacional e 

internacional).

2 pontos por artigo, 
(máximo 

de 4 artigos no 
quadriênio)

B. 
Orientações 

(até́ 20 
pontos)

Supervisão de pós-
doutorado.

10 pontos por 
supervisão

Orientação concluída de 
dissertação de 

mestrado.

5 pontos   por   
dissertação 
defendida

Orientação de dissertação 
de mestrado em 

andamento.

2 pontos por dissertação

Co-orientação de   
dissertação   de   mestrado 

concluída.

2 pontos   por   
dissertação 
defendida



Co-orientação de 
dissertação de mestrado 

em andamento.

1 ponto por dissertação

Co-orientação de tese de 
doutorado concluída.

3 pontos por tese

Co-orientação   de   tese   
de   doutorado 

em andamento.

2 pontos por tese

Orientação de iniciação 
científica ou equivalente 

(financiada por agência de 
fomento ou voluntária, 

reconhecida pela 
instituição).

2 pontos por trabalho

Orientação de monografia 
de conclusão de curso ou 

monografia de 
especialização.

2 pontos por trabalho 

ITEM OBRIGATÓRIO 
PARA NOVOS 

CREDENCIAMENTOS

C. Projetos 
de Pesquisa 

(até́ 15 
pontos)

Coordenação de projetos de 
pesquisa ou de extensão 

(com interface com a 
pesquisa) – Financiados por 

agências públicas de fomento 
(CNPq, CAPES, Outras).

10 pontos por projeto

Coordenação de projetos de 
pesquisa ou de extensão 

(com interface com a 
pesquisa) - Sem 
financiamento.

5 pontos por projeto 

ITEM OBRIGATÓRIO 
PARA NOVOS 

CREDENCIAMENTOS

Participação em equipe de 
projeto de pesquisa.

1 ponto por projeto

D. 
Representaç

ão     
Institucional 

(até́ 10 
pontos)

Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa.

10 pontos

Coordenação institucional 
(Coordenador de curso de 

Pós-graduação ou 
Graduação; Diretor de 

Instituto, Chefe de 
Departamento; outros).

7 pontos (máximo de um 
mandato)

Editor de periódico cientifico 
qualificado.

5   pontos  
(máximo de 1 periódico)



Coordenador de grupo de 
trabalho, Membro de 

conselho científico, ou 
Membro do comitê 

organizador em eventos 
científicos nacionais e 

internacionais.

3 pontos, por 
evento (máximo de 2 

eventos)

Membro de   corpo editorial de 
periódico 

científico qualificado.

2 pontos por periódico

Líder de Grupo de Pesquisa/
Base dos Grupos CNPq.

5 pontos

Participação em Grupos de 
Pesquisa /Base dos Grupos 

CNPq

3 pontos

E. 
Participação 
em Eventos 
Científicos 

(até́ 5 pontos)

Participação em eventos 
científicos nacionais.

2 pontos por evento

Participação em eventos 
científicos internacionais. 3 pontos por evento

TOTAL 
[A+B+C+D+E
] 100 PONTOS TOTAL:   


