
 

Anexo da Ficha de Avaliação da área de 21 
Orientações quanto ao registro de resultados e produções intelectuais 

              
Tipo Orientação geral (Quantidade) Orientação da área 

Produtos destacados por subtipo, para fins de classificação 

Livros Não há 

 

Será realizada a avaliação qualitativa para todos os livros.  

Deve-se incluir como anexo um único documento contendo: capa, 

contracapa, prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica, conselho 

editorial (se houver), carta de revisão por pares (se houver), 

apresentação/informação/comprovação de premiação ou indicação como 

obra referência (se houver), comprovante de financiamento (se houver), 

duas páginas de cada capítulo (no caso de coletânea) ou duas páginas do 

capítulo inicial e final (no caso de obra completa). 

No caso de ser uma nova edição, encaminhar também capa, contracapa, 

prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica da edição anterior. 

 

Artigos Não há Apenas os melhores produtos indicados pelo docente e pelo programa 

serão avaliados qualitativamente, seguindo o exposto no item específico 

abaixo. 

 

Teses/ 

Dissertações 

Não há Sim, a qualitativa das teses e dissertações será avaliada pela indicação das 

5 melhores teses/dissertações do programa no quadriênio devidamente 

justificadas. 

 

Produtos 

técnico-

tecnológicos 
(Quantos 

destacados?) 

Não há Nos programas profissionais toda a produção técnica deve estar registrada. 

Apenas os produtos destacados pelo programa serão avaliados 

qualitativamente nos programas acadêmicos, seguindo o exposto no item 

específico abaixo. 

 

Devem ser anexados informações pertinentes a cada tipo de PTT (por 

exemplo, livro técnico incluir um único documento contendo: capa, 

contracapa, prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica, conselho 

editorial (se houver), carta de revisão por pares (se houver), 

apresentação/informação/comprovação de premiação ou indicação como 

obra referência (se houver), comprovante de financiamento (se houver), 

duas páginas de cada capítulo (se houver). 

 

Produtos 

técnico-

tecnológicos 
(Quais tipos 

destacados?) 

Identificar até 10, dentre os 21 tipos 

definidos pelo GT 

 

 

Quais são os 10 tipos escolhidos pela área: 

 

1.Produto bibliográfico (técnico) 

2.Ativos de Propriedade Intelectual  

3.Tecnologia social 

4.Curso de formação profissional  

5.Produto de editoração 

6.Material didático 

7.Software/Aplicativo (Programa de computador) 

8.Evento organizado 

9.Manual/Protocolo 

10.Relatório técnico conclusivo  
 

Apenas os melhores produtos indicados pelo programa serão avaliados 

qualitativamente, seguindo o exposto no item específico abaixo. 

 

Artístico Não há Produtos artísticos não serão avaliados qualitativamente pela área. 

 

Melhores produtos do quadriênio 

Produtos 

por docente 

permanente 

Até 4 produtos por docente 

permanente no quadriênio 

• Para o cálculo: o número máximo 

de produtos dependerá do tempo de 

atuação do docente no programa 

como permanente (por exemplo, se 

Nos cursos acadêmicos, devem ser indicados apenas produtos 

bibliográficos (artigos, capítulos de livros ou livros).  

Nos cursos profissionais, devem ser indicados apenas produtos técnico-

tecnológicos.  

Para cada produto indicado, deve-se destacar se há orientados/egressos do 

docente vinculados à produção, indicando-se qual(is) é(são) esse(s) 

orientado/(s)/egresso(s). Deve-se destacar se há outros discentes/egressos 
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Tipo Orientação geral (Quantidade) Orientação da área 

atuou 2 anos como docente 

permanente, poderá indicar até 2 

produtos; se atuou 4 anos, poderá 

indicar até 4 produtos. 

 

do programa associados a esse produto, indicando-se qual(is) é(são) 

esse(s) discente(s)/egresso(s). Deve-se destacar a relação do produto com 

dissertações ou teses do programa, indicando-se qual tese/dissertação de 

qual discente/egresso. 

 

Produtos do 

programa 

De 5 a 10 melhores produtos por 

quadriênio, independentemente do 

tipo de produto 

 

Devem ser indicados 5 melhores produtos por programa 

Egressos • Até 5 casos exitosos por período 

(máx. 15). A área define quais 

períodos 

 1º período: até 5 anos de 

titulação 

 2º período: de 5 a 10 anos pós 

titulação 

 3º período: de 10 a 15 anos pós 

titulação 

 

Serão avaliados até 5 destaques de egressos apontados pelo programa para 

cada período: até 5 anos, 5 a 10 anos e 10 a 15 anos. 

 


