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ANEXO – TABELAS DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

(Anexo às Normas de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes do MPPEB-CPII) 

 

- para credenciamento de docentes: pontuação mínima (média no triênio) de 50 pontos, sendo pelo 

menos, metade dos pontos obtidos na Tabela 1; 

- para recredenciamento de docentes: pontuação mínima (média no triênio) de 50 pontos, sendo 

pelo menos, metade dos pontos obtidos na Tabela 1 

Produção Ideal, conforme orientação da CAPES: 6 produtos qualificados (com indicador 1) no triênio  

 - indicador 1: livro autoral completo; organização de livro ou nº temático de periódico; capítulo de 
livro bem qualificado; artigo em periódico nacional ou estrangeiro (peer review) – A1, A2, B1 e B2; 
trabalho completo em anais publicado no exterior (selected papers com peer review), tradução de 
livro (vinculado à linha de pesquisa) 

- indicador 2: trabalho completo publicado em anais; apresentação de trabalho em 
congressos/eventos; conferência ou palestra; tradução de artigo; artigo ou resenha em jornal ou 
revista; prefácio ou outra apresentação em publicação; verbetes; produção artística; organização de 
evento; editoria 
 

TABELA 1 – PRODUÇÃO INTELECTUAL (Sem limite de pontos) 

CRITÉRIO VALOR obs 

Artigo aceito para publicação em periódico de nível Qualis A1 a B2, de acordo 
com os critérios oficiais da área 

30  

Artigo aceito para publicação em periódico de nível Qualis B3 a B5, de acordo 
com os critérios oficiais da área 

20  

Artigo aceito para publicação em revista C 10  

Trabalho completo publicado em anais de evento de nível Qualis E4 ou E3, de 
acordo com os critérios oficiais da área 

20  

Trabalho completo publicado em anais de evento de nível Qualis E2 ou E1, de 
acordo com os critérios oficiais da área 

10  

Capítulo de livro Qualis L4 ou L3, de acordo com os critérios oficiais da área 30  

Capítulo de livro Qualis L2 ou L1, de acordo com os critérios oficiais da área 20  

Capítulo de livro editado pelo Programa e aprovado pelo Colegiado 10  

Livro completo de autoria do docente com, no mínimo, 80 páginas, seguindo 
os critérios CAPES para boa avaliação do livro 

40  

Organização de livro (para editora de reconhecimento nacional ou 
internacional) 

30  

Organização de livro (de circulação local ou restrita) em mídia impressa ou 
digital 

05  

Edição de periódico científico (Qualis A1 a B2), por número editado 10  

Edição de periódico científico (Qualis B3 a B5), por número editado 05  

 

 

 



TABELA 2 – ORIENTAÇÕES (Limite de pontos: 20) 

CRITÉRIO VALOR obs 

Defesa de dissertação de mestrado de aluno orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em até 2 anos 

20  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em até 2,5 anos 

15  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em mais de 2,5 anos 

10  

Orientação de mestrado em andamento no MPPEB-CPII, dentro do prazo de  2 
anos 

08  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno co-orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em até 2 anos 

10  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno co-orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em até 2,5 anos 

08  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno co-orientado no MPPEB-CPII, 
concluída em mais de 2,5 anos 

05  

Co-orientação de mestrado em andamento no MPPEB-CPII, dentro do prazo 
de  2 anos 

04  

Defesa de tese de doutorado de aluno co-orientado em outros Programas 10  

Defesa de dissertação de mestrado de aluno co-orientado em outros 
Programas 

08  

Co-orientação de doutorado em andamento em outros Programas, dentro do 
prazo 

08  

Orientação de mestrado em andamento em outros Programas, dentro do 
prazo 

04  

Orientação de iniciação cientifica em projeto de pesquisa no MPPEB-CPII, com 
bolsa de agências de fomento 

03  

Orientação de iniciação cientifica em projeto de pesquisa no MPPEB-CPII, sem 
bolsa de agências de fomento 

01  

 

TABELA 3 – ATUAÇÃO DOCENTE (Limite de pontos: 15) 

CRITÉRIO VALOR obs 

Disciplina ministrada no MPPEB-CPII 10  

Banca de Mestrado de alunos de outros orientadores no MPPEB-CPII 05  

Banca de doutorado de alunos de outros orientadores em outros Programas 05  

Banca de mestrado de alunos de outros orientadores em outros Programas 03  

Banca de qualificação de doutorado de alunos de outros orientadores em 
outros Programas 

03  

Média de aulas igual ou maior do que  04 horas-aula em turmas de Ensino 
Fundamental ou Médio no ano (para professores de 40h ou DE) no CPII, ou 
total de 12 horas-aula no triênio. 

05  

Participação em projetos da PRO-PPG, tais como o PRD, ministrando oficinas 
(mínimo de 8 horas de aula), compondo bancas de avaliação de trabalhos 
finais 

02 por 
ativida

de 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 4 – PRODUÇÃO TÉCNICA (Limite de pontos: 10) 

CRITÉRIO VALOR obs 

Publicação de livro didático de EF/EM (incluído no PNLD)  10  

Outras produções técnicas compatíveis com a docência. 05  

Participação em banca de concurso público para docente (cargo de professor 
efetivo) 

03  

Participação em banca de seleção pública para docente (cargo de professor 
substituto) 

02  

Participação como consultor/avaliador de periódicos científicos da área (nível 
Qualis A1 a B2) 

03  

Participação como consultor/avaliador de periódicos científicos da área (nível 
Qualis B3 a B5) 

02  

Participação na Diretoria de Associações Científicas 02  

Participação como avaliador de Programas e projetos (PIBIC, bolsas de 
produtividade, etc) 

02  

Consultoria / assessoria na área 02  

Organização de eventos relevantes para o MPPEB-CPII 03  

Participação em comitês / avaliações de eventos internacionais 02  

Participação em comitês / avaliações de eventos nacionais 01  

Participação em comitês / avaliações de eventos regionais ou locais 01  

Coordenação do MPPEB-CPII 08  

Participações em comissões do MPPEB-CPII ou da PROPPG 02  

Exercício de cargos administrativos e de direção no CPII, compatíveis com a 
atuação no MPPEB-CPII 

05  

Agenciamento para obtenção de recursos financeiros aportados para  fins 
acadêmicos na Instituição ou para projetos de pesquisa na PROPPG 

03  

Participação em comissão interna ou externa que seja do interesse do MPPEB-
CPII 

02  

 

TABELA 5 – INSERÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NO MPPEB-CPII (Limite de pontos: 15) 

Tipo de inserção Características do projeto VALOR  obs 

coordenação participação financiamento interinstitucional 

X  X X 10  

X  X  09  

X   X 07  

X    05  

 X X  06  

 X X  05  

 X  X 05  

 X   03  

 

TABELA 6 – INSERÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO NO CPII (Limite de pontos: 05) 

Tipo de inserção Características do projeto VALOR obs 

coordenação participação financiamento interinstitucional 

X  X X 05  

X  X  04  

X   X 04  

X    03  

 X X  04  

 X X  03  

 X  X 03  

 X   02  



 


