COORDENAÇÃO DE PESQUISA
pesquisa@uninovafapi.edu.br
ANEXO
EDITAL DE PESQUISA Nº 22/2021-2022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAÕ DA PRODUÇÃO CIENTIFICA, TECNOLÓGICA E ARTISTICA DO
COORDENADOR(A)
MESTRE E DOUTOR
PONTUAÇÃO ACUMULATIVA
Produção Cientifica, Tecnológica e
Artística
(Janeiro de 2014 a março de 2018)
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Artigos* publicados em periódicos
indexado – QUALIS A1 e A2
CAPES.
Artigos* publicados em periódicos
indexado – QUALIS B1 e B2
CAPES.
Artigos* publicados em periódicos
indexado – QUALIS B3 e B4
CAPES.
Artigos* publicados em periódicos
indexado – B5 CAPES.
Artigos* publicados em periódicos
não classificados pelo sistema
QUALIS, com ISSN.
Resumos e resumos expandidos
publicados em anais de congresso
internacionais e nacionais (serão
computados eventos locais e
regionais).
Trabalhos completos publicados
em
anais
de
congressos
internacionais e nacionais (serão
computados eventos locais e
regionais).
Livros*** publicados com ISSN, na
área de atuação do Pesquisador,
com no mínimo 60 páginas, e
Conselho Editorial.
Capitulo de livros publicados***
internacionalmente, com ISSN, na
área de atuação do pesquisador,
com Conselho Editorial.
Capitulos de livros *** publicados
com ISSN, na área de atuação do
pesquisador,
com
Conselho
Editorial.
Organização de livros publicados
*** com ISSN, na área de atuação
do pesquisador, com Conselho
Editorial.

PONTUAÇÃO

8,0 Pontos

6,0 Pontos

4,0 Pontos

2,0 Pontos
0,5 Pontos

3,0 pontos
(** Máximo de
30,0 pontos)

5,0 pontos
(** Máximo de
20,0 pontos)

8,0 pontos

6,0 pontos

3,0 pontos

3,0 pontos

QUANTIDADE INDICADA
PELO(A)
COORDENADOR(A)
2015 2016 2017 2018

TOTAL DE
PONTOS
2019

2020

12

13

14

15

Orientação de Iniciação Científica
Voluntária e/ou PIBIC.

Orientação de TCC (Trabalho de
Conclusão
de
Curso
de
Graduação) concluída.

Orientação de TCC (Trabalho de
Conclusão
de
Curso
de
Especialização) concluída.

Orientação de Dissertação de
Mestrado Concluída.
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Desenvolvimento de software.

17

Desenvolvimento de patentes
com registro definitivo (Carta
Patente)
Realização de pedido de depósito
junto ao INPI ou PCT.
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Produção de obra artística
compatível com a linha de
pesquisa do docente e que tenha
sido apresentada ao público em
locais ou instituições brasileiras ou
estrangeiras reconhecida pela
área/CAPES.
Participação em projeto de
pesquisa
cadastrado
na
coordenação de Pesquisa do
UNINOVAFAPI e na Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do
Piauí
–
FAPEPI,
com
financiamento de agência de
fomento, por ano.

5,0 pontos
(** Máximo de
ponto 10,0
pontos)
5,0 ponto
(** Máximo de
ponto 15,0
pontos)
5,0 ponto
(** Máximo de
ponto 15,0
pontos)
5,0 ponto
(** Máximo de
ponto 15,0
pontos)
10,0 ponto
(** Máximo de
ponto 20,0
pontos)
8,0 pontos

5,0 pontos

5,0 ponto
(** Máximo de
ponto 10,0
pontos)

5,0 ponto
(** Máximo de
ponto 10,0
pontos)

NOTA: A classificação de periódicos no WEBQUALIS deverá ser na grande área/CAPES selecionada pelo
coordenador(a) no link de cadastro da área de conhecimento.
*Serão contabilizados artigos aceitos para publicação desde que sejam apresentadas cópias das cartas de aceitação da revista.
** Máximo de pontos no interstício (janeiro de 2016 a março de 2021).
*** Para incluir o ISSN no Currículo Lattes, de modo a que seja impresso, digitar o número referente a esse registro, após o título
do livro.

