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PRÓ-REITORIÀ DE PESOUISÀ E PÓS-GRÁDUÀÇÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2022

Consjderando a RESOLUÇÃO CEPE 089/2021 que atualiza normas
para projetos de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina - UEL, Capítulo IV, Art. 25º;

Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos
admínistrativos referentes encerramentos de projetos de pesquisa da Uníversidade Estadual de
Londrina;

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atríbuições

INSTRUI

I- Para encerramento do projeto de pesquisa, será considerada a produção científica
gerada especificamente pelo projeto. A avaliação dos produtos resultantes do projeto
será realizada utilizando quadro para encerramento de projetos de pesquisa específico
da grande área do conhecimento em que o projeto foi cadastrado, considerando que:

cada quadro deverá apresentar os tipos de produção técnico-científica resultante
especificamente do projeto em avaliação e a quantidade m ínima necessária visando
aprovação de seu encerramento;

na eventualidade de uma produção poder ser pontuada em maís de um critério, o
coordenador do projeto deve optar por apenas um deles;

quando o quadro utilizar a classificação do Qualís Periódicos CAPES e/ou do fator
de impacto (Journal Citation Reports - JCR), deve-se utilizar os rankings mais
recentemente publicados em caráter oficial.

II- O quadro de encerramento para projetos de pesquisa deverão ser prenchidos,
assinados, escaneados e anexados no Sistema dq Pr-oiã{os de Pes4ai?

IV- Deverão ser submetidos a esta avalíaçã?s projetos de pesquisa cada4ados a partir
de 16/12/2021. Os demais projetos/em andamento deverão ser a%liados pelas
resoluções vigentes na data do cadaJramento.

V- Esta Instrução de Serviço entrará em 'yigor a partir da d)ta de sua pubícação.

*)
l'6ndrina, 17 de maio de 2022.

PFÕ;t':

Pró-Reitor de Pesquis,

'o Alfieri,
íPós-Graduação.
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DIRETORIA DE PESQUISA
D?VISÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EIN?CIAÇÃO ClENTíFlCA E TECNOLÓGICA

(43) 3371-4593 í 4105
pesquisa@uel.br /iniciacão@uel.br

íí QUADRO PAR-A AVALIAÇ.ÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS
Área de Ciências Exatas e da Terra il

GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação
da reyista ou aceitos com DOI classificados no Qualis Periódicos CAPES em estratos A

o.

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação
da reyista ou aceitos com DOI catalo ados na base JCR Journal Citation Re orts com

fatordeim gctgi uglousu erioraOl.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área  cujo autor da(s) obra(s)
seja participante do projeto.

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) com
atente obtida.

- Desenvolvimento ou çeraçao de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) com
atente re uerida.

- Tese de Doutorado aprovada.

GRUPO B: (cada produto equivale a 5 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação
da revista ou aceitos com DOI catalo ados na base JCR Journal Citation Re orts com
fator de im gctg inferigr a Ol ou sem fator de im acto.

- Arti gs ublicgdosem eriódicosdaUELcom eriodicidadere ular.

- Trabalhos  (3 ou mais páginas) publicados em anais de eventos internacionais.

- Trabalhos com  publicados em evento internacional.

- Livros científicos ou dídáticos especializados na área com ISBN cujo editor ou
organizador da obra seja participante do projeto.

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especializados na área com ISBN cujo autor
seja participante do projeto.

- Desenvolvimento ou geração de software com re istro no INPI.

- Dissertação de mestrado aprovada.

GRUPO C: (cada produto equivale a 3,5 pontos)

- Livros científicos ou didáticos especializados na área sem ISBN cujo autor da obra seja
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D?RETORIA DE PESQUISA
DIV?SÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EINIC?AÇÃO ClENTíFICA E TECNOLÓGICA

(43) 3371 -4593 / 4105
pesquisa@uel.br/iniciação@uel.br?

«

particípante do projeto.

- Trabalhos  (3 ou mais páginas) publicados em anais de eventos .

- Desenvolvimento ou qeração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) s
ç2;.

GRUPO D: (cada produto equivale a 2 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação
da revísta ou aceitos com DOI não catalo ados na base JCR e não ran ueados no Qualis
Periódícos Ca es.

- Livros cíentíficos ou didáticos especializados na área  editor ou organizador da
obra seja participante do projeto.

- Capítulos de livros cíentíficos ou didáticos especializados na área  cujo autor
seja participante do projeto.

- Trabalhos  (3 ou mais páginas) publicados em anais de eventos re ionais.

- Trabalhos com  publicados em evento re ional ou nacional.

- Monografia de Especialização aprovada.

- Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação aprovado.

- Relatório de pós-doutorado.

- Relatóríos finais aprovados relativos a orientações concluídas em Programas de Iniciação
Científica (PROIC) ou Inclusão Social (período de um ano) executadas no âmbito do
projeto de pesquisa com ou sem bolsa.
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DIRETORIA DE PESqUISA
DIV?SÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EINICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

(43)3371-4593/4105
pesquisa@uel.br/iniciação@uel.br

QUADRO PARA AVAIIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Área de Cíêncías Biológícas

GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e
aceitos com DOI, com Fator de Im acto =0.10.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, com ISBN, cujo participante do projeto seja
da(s) obra(s).

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) 
obtidaou atentere uerida.

- Dissertação de mestrado ou Tese de Doutorado, aprovadas.

GRUPO B: (cada produto equivale a 6 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ou aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista
e aceitos com DOI, sem fator de im acto com JCR.

- Arti os ublicadgsem eriódicosdaUELcom eriodicidgdere ular.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, com ISBN, cujo partícípante do projeto seja
Editor ou or anizador da(s) obra(s).

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especializados na área, com ISBN, cujo participante do
projeto seja do capítulo.

- Trabalhos completos publicados em anais de eventos ínternacionais.

- Relatório de pós-doutorado, aprovado.

GRUPO C: (cada produto equivale a 4 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e
aceitos com DOI, sem fator de im acto sem JCR.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, sem ISBN, cujo participante do projeto seja
autor editor ou or anizador da(s) obra(s).

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especializados na área, sem ISBN, cujo participante do
projeto seja do capítulo.
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DIRETOR?A DE PESQUISA
D?VISÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EINICIAÇÃO CIENTíFICA E TFCNOI ÓGICA

(43) 3371-4593 / 41 05
pesquisa@uel.br /iniciação@uel.br

- Trabalhos completos publicados em anais nacionais e resumos estendidos EAIC.

- Monografia de especialízação concluída

- Trabalho apresentado ou resumo publícado em anais de evento internacional.

GRUPO D: (cada produto equivale a 3 pontos)

- Relatório aprovado de Iniciação Cientifica/Tecnológica/Inclusão social, Iníciação Científica Júnior

(ensino médio), com ou sem bolsa.

GRUPO E: (cada produto equivale a 2 pontos)

- Trabalho apresentado ou resumo publicado em livro de Anais de Evento nacional.

- Filmes yídeos ou audiovisuais realizados

- Monografias de graduação (Bacharelado e TCC) concluídas.
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DIRETOR?A DE PESQUISA
DMSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EINICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

(43) 3371-4593 / 4105
pesquisa@uel.br?/iniciacão@ue$.br

íi QUADRO PARA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Area de Engenharias Jl

]GRUPO A (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS da CAPES como Al ou A2 ou
Bl ou B2 ou B3 ou com Fator de Impacto maior que O,8

- Artigos publicados em periódicos da UEL e ranqueados no QUALIS da CAPES como B4

- Autor ou Editor ou Organizador de Livro Científico Especializado na área com ISBN
(excluem-se anais de eventos publícados na forma de livro)

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com patente de produto obtida

- Trabalhos acadêmicos de Pós-Doutorado ou Doutorado ou Mestrado concluídos e
resultantes do projeto

GRUPO B (cada produto equivale a 7,0 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS da CAPES como B4

- Artigos publicados em periódicos da UEL e ranqueados no QUALIS da CAPES como B5

- Autor Livros Científicos Especializados na área sem ISBN (excluem-se anais de eventos
publicados na forma de livro)

- Desenvolvímento ou qeração de trabalhos com patente obtida de processos

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com patente requerída de produtos

GRUPO C (cada produto equivale a 5,0 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS da CAPES como B5

- Artigos publicados em periódicos da UEL e ranqueados no QUALIS da CAPES como C

- Autor ou Editor de Capítulo (com mínimo de 10 páginas) de Livro Científico
Especializado na área com ISBN (excluem-se anais de eventos publicados na forma de
livro)

- Comunicações de Trabalhos Completos em Congressos Científicos Internacíonais (com
mínimo de 4 páginas)

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com patente requerída de processos

GRUPO D: (cada produto equivale a 3,0 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS da CAPES como C
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- Artigos publicados nas revistas da UEL, não ranqueados no QUALIS

- Edítor ou Organizador de Livros Científicos Nacionais Especializados na área sem ISBN
(excluem-se anais de eventos publicados na forma de livro)

- Comunicações de Trabalhos Completos em Congressos Científicos Nacionais (com
mínimo de 4 páginas)

- Desenvolvimento de software com registro no INPI

- Trabalhos acadêmicos de Iniciação Científica (com e sem bolsa) ou Tecnológica
concluídos e resultantes do projeto

GRUPO E: (cada produto equivale a 2,0 pontos)

- Artigos publicados em periódicos não ranqueados no QUALIS da CAPES

- Autor ou Editor de Capítulos (com mínimo de 10 páginas) de Livros Científicos
Especializados na área sem ISBN (excluem-se anais de eventos publicados na forma de
Iivro)

- Comunicações de Resumos em Congressos Científicos

- Trabalhos acadêmicos de Monografia de especialização (lato sensu) ou Monografia de
TCC ou Inclusão Social (com e sem bolsa) ou Iniciação Científica Júnior (ensino médio)
conclurdos e resultantes do projeto
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ííí QUADRO PARA AVA.LIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Area de Cíências da Saúde í

]GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em periódicos ou aceitos mediante apresentação de carta de aceitação
da revista e/ou com DOI com JCR; e/ou indexados no Scopus, Medline e Scielo.

- Livros publicados na área com ISBN.

- Capítulos de livros publicados na área com ISBN.
- Organízação de livros publícados na área com ISBN.
- Produtos resultantes de orientações defendidas e aprovadas: Relatório de pós-doutorado;

e/ou Tese de doutorado; e/ou Dissertação de Mestrado.
- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com patente requerida ou obtida.
- Desenvolvimento ou geração de software com registro no INPI.

GRUPO B: (cada produto equivale a 6 pontos)

- Artígos publícados ou aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e/ou
com DOI em periódicos da UEL ou periódicos indexados no Lilacs ou outras bases
internacionais.

- Livros publicados na área sem ISBN.
- Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos de âmbito internacional (> 3

páginas).

- Premiações de trabalhos relacionados ao projeto apresentados em eventos científicos de
âmbito internacional.

GRUPO C: (cada produto equivale a 4 pontos)

- Resumos publicados em anais de eventos científicos de âmbito internacional.
- Capítulos publicados na área sem ISBN.
- Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos de âmbito nacional(:3

páginas).

- Premiações de trabalhos relacionados ao projeto apresentados em eventos científicos de
âmbito nacional.
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GRUPO D: (cada produto equivale a 3 pontos)

- Organização de livros publícados na área sem ISBN

- Resumos publícados em anais de eventos cíentíficos de âmbito nacional

- Trabalhos completos publicados em anais de Congressos de âmbíto Regional ou Iníciação

Científica (> 3 páginas).

- Premíações de trabalhos relacionados ao projeto apresentados em eventos científicos de

âmbito regional.

- Produtos resultantes de orientações defendidas e aprovadas de Trabalho de Conclusão de

Graduação e Espeíjalização.

- Relatório de orientações (concluídas) em Programas de Iníciação Científica/ Tecnológica/

Iniciação Científica Junior (com ou sem bolsa).

GRUPO E: (cada produto equivale a 2 pontos)

- Resumos publicados em anais de Congressos de âmbito Regional ou Iniciação Científíca.

- Outras formas de disseminação à sociedade em geral: apresentação de trabalhos com
resultados do projeto de órgãos de saúde e de fomento; e/ou reportagens com apresentação
de resultados do projeto e entrevistas. (Máximo de 3)
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QUADRO PARA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Área de Ciências Agrárias

GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em períódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e
aceitos com DOI, classificados no Qualis Periódicos CAPES como igual ou superior a B2; ou com 
Im acto JCR =o.so.

- Artigos publicados em eriódicos da UEL com periodicidade regular e com classificação no Qualis
Periódicos CAPES.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, , cujo coordenador do projeto seja a
da(s) obra(s).

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) 
re uerida ou obtida.

- Norma ou marco regulatório publicado ou vigente.

- Processo tecnológíco não patenteável publícado.

- Tese de Doutorado.

GRUPO B: (cada produto equivale a 5 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e
aceitos com DOI, classificados no Qualis Periodicos CAPES como inferior a B3 e C podendo nao possuir
fator de im acto com JCR.

- Artigos publicados em eriódicos da UEL com periodicidade regular e classificação no Qualis
Periódicos CAPES.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, com ISBN, cujo coordenador do projeto seja
Editor ou or anizador da(s) obra(s).

- Capítulos de lívros científícos ou didáticos especializados na área, com ISBN, cujo coordenador do
projeto seja do capítulo.

- Trabalhos completos publicados em anaís de eventos internacionais.

- Artigo publicado em revista técnica ou jornal com ISBN.

- Curso de formação profissional com carga horária mínima de 20h.

- Software/aplicativo validados.

- Relatório técnico conclusivo ou manual/protocolo validados.

- Produto de comunicação (Produção de programas de mídia e produção de programas de veículos de
comunicação/websites) validados.

- Material didático (produção de material didático) publicado ou vígente.

- Dissertação de mestrado.

- Relatório de pós-doutorado.
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GRUPO C: (cada produto equivale a 3,5 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, aceitos mediante apresentação de carta de aceitação da revista e
com DOI, sem fator de im acto sem JCR ou sem Qualis Periódicos CAPES.

- Lívros científicos ou didáticos especializados na área, sem ISBN, cujo coordenador do projeto seja
autor edítor ou or anizador da(s) obra(s).

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especializados na área, sem ISBN, cujo coordenador do
proje{o seja do capítulo.

- Orientação de Inicíação Cientifica/T ecnológica/Inclusão social, Inicíação Científíca Júnior (ensino
médio), com ou sem bolsa e com relatório entre ue e a rovado.

- Trabalhos completos publicados em anais nacíonais.

- Trabalho apresentado ou resumo publicado em anais de evento internacional.

GRUPO D: (cada produto equivale a 2,5 pontos)

- Resumos EAIC.

- Monografias de especialização concluída.

GRUPO E: (cada produto equivale a 1 ,5 pontos)

- Trabalho apresentado ou resumo publicado em livro de Anais de Evento nacional.

- Monografias de graduação (Bacharelado e TCC) concluídas.
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ii QUADRO PARA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Área de Ciências Socíais Aplícadas Il

GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos cada)

- Artígos publicados ou aceitos para publicação em periódicos com classifica ão QUALIS = B3".

- Artigos publicados em periódicos da UEL com periodicidade regular.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, publicados por editora com conselho
editorial e/ou científico, , cujo participante do projeto seja autor da(s) obra(s).

- Desenvolvimento ou geração de softwares com registro no INPI.

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros) com patente
obtída ou requerida.

- Produtos resultantes de orientações e supervisões concluídas e aprovadas: Tese de Doutorado ou
Dissertação de Mestrado.

GRUPO B: (cada produto equivale a 5 pontos cada)

- Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos com classifica ão QUALIS B4 e B5".

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, publicados por editora com conselho
editorial e/ou científico, , cujo participante do projeto seja organizador da(s) obra(s).

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especializados na área, publicado por editora com
conselho editorial e/ou científico, , cujo participante do projeto seja autor do capítulo.

- Trabalhos completos publícados em anais de congressos científicos internacionais (maior ou igual
a 8 páginas).

- Produtos resultantes de orientações e supervisões concluídas e aprovadas: Relatório de Pós-
Doutorado.

GRUPO C: (cada produto equivale a 3,O pontos cada)

- Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos com classifica ão QUALIS C".

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, publicados por editora com conselho
editorial e/ou científíco, , cujo participante do projeto seja autor da(s) obra(s).

- Trabalhos completos publicados em anais de Congressos Científicos nacionais (maior ou igual a 8
páginas).

- Traduções e resenhas.
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- Produção Técnica.

- Relatórios de Orientações (concluídas) em Programas de Iníciação Científica/ Tecnológíca/
Inclusão Social/ Iniciação Científica Júnior (ensíno médio) - com bolsa (concedidas por agências
oficiais de fomento e UEL) e sem bolsa.

- Produtos resultantes de orientações e supervísões concluídas e aprovadas: Trabalho de
conclusão de Especialização ou Trabalhos de conclusão de curso de graduação.

GRUPO D: (cada produto equivale a 2,5 pontos cada)

- Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos não ran ueados elo QUALIS da
CAPES.

- Livros científicos ou didáticos especializados na área, publícados por editora com conselho
editorial e/ou científico, , cujo participante do projeto seja organizador da(s) obra(s).

- Capítulos de livros científicos ou didáticos especialízados na área, publicados por editora com
conselho editorial e/ou científico, , cujo participante do projeto seja autor do capítulo.

- Resumos publicados em anais de congressos científicos internacionais.

- Publicação na área de especialidade, textos de até 5 págínas em ambiente Web, jornais e
revistas.

- Editorial, prefácio, posfácio.

GRUPO E: (cada produto equivale 2,0 pontos cada)

- Resumos publicados em anais de congressos científicos nacionaís.

- Trabalhos de divulgação científica (máximo 3): comunicação, palestra, conferência ou mesa
redonda em eventos científicos/acadêmicos; lives/webinar na área de especialidade;
entrevistador ou entrevistado na área de especialidade, em revistas científicas ou de difusão
como jornaís, revistas, rádio e televisão.
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QUADRO PARA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Área de Linguística, Letras e Artes ii[

GRUPO A: (cada produto equivale a 10 pontos)

- Artigos publicados em periódicos, Qualis Aí , A2 ou Bl .

- Livros com ISBN/ISSN como autor.

- Livros didáticos com ISBN/ISSN como autor.

- Obras Ficcionais com ISBN/ISSN ou produções fonográficas com ISRC como autor.

- Publicação de tradução de obra completa com ISBN/ISSN

- Criaçâo e/ou desenvolvimento em design com registro de processo ou de marca no INPI.

- Desenvolvimento ou geração de software com registro no INPI.

GRUPO B: (cada produto equívale a 5 pontos cada)

- Artigos publicados em periódícos, Qualis B2, B3 ou B4.

- Artigos publicados em revistas da UEL com publicação regular.

- Livros com ISBN/ISSN como coautor, editor/organizador, autor de capítulos.

- Livros didáticos com ISBN/ISSN como coautor, editor/organizador, autor de capítulos.

- Publicação de tradução em periódicos, Qualis Al , A2, Bl e B2.

- Publicação de tradução de obra completa - com ISBN/ISSN com comitê editoríal e revisão por
pares.

- Traduções publicadas em capítulos de livro com ISBN/ISSN com comitê edítorial e revisão por
pares.

- Criação e/ou desenvolvimento em design com patente obtida ou requerida.

- Relatório de pós-doutorado.

- Tese de doutorado.

- Dissertação de mestrado.

- Coordenação de eventos internacionais de natureza científica/artística

- Composições ou criações artísticas (composição musical, direção/atuação cênica/musical, recital,
regência, curadoria, performance/exposição individual de artes visuais) com estreia, circuito
inicial/remontagem ou novo circuito em âmbito internacional ou nacional.

- Participação em eventos na área de design, em mostras coletivas de arte visual, ou em
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apresentações cênicas ou musicais em circuito internacional.

- Processos de acessibilidade e difusão (libras, audioguias, audiodescríções, legendas, e
simílares).

GRUPO C: (cada produto equívale a 30 pontos cada)

- Artigos publicados em periódícos, Qualis B5.

- Obras ficcionais com ISBN/ISSN ou produções fonográficas com ISRC como autor de capítulo
ou parte de coletânea.

- Publicação de tradução de capítulo de livro com ISBN/ISSN sem comitê editoríal e revísão por
pares.

- Publicação de trabalhos completos em anais de congressos científicos internacionais com
ISBN/ISSN.

- Palestra, conferência ministrada ou comunicação em eventos científicos, acadêmicos ou
artÍsticos internacionais.

- Premíação em bienais, mostras, salões, festivais e demais trabalhos da mesma categoria em
âmbito internacional.

- Composições ou criações artísticas (composição musical, direção/atuação cênica/musical, recital,
regência, curadoria, performance/exposição individual de Artes Visuais) com estreia, círcuito
inicial/remontagem ou novo circuito em âmbito regional.

- Partícipação em eventos na área de design, em mostras coletivas de Arte Visual, ou em
apresentações cênicas ou musicaís em circuito nacional.

- Processos de acessibilidade e difusão (libras, audioguias, audiodescrições, legendas, e
similares).

GRUPO D: (cada produto equivale a 2,5 pontos cada)

- Produção técnica (cartas, mapas e similares).

- Publicação de trabalhos completos em anais de congressos científicos nacionais, regionais ou
Iocais com ISBN/ISSN.

- Criação e/ou desenvolvimento em design sem patente.

- Desenvolvimento ou qeraçáo de software sem registro no INPI.

- Trabalho de conclusão de especialização.

- Relatório de orientação (concluída) em iniciação científica/tecnológica.

- Coordenação de eventos nacionais de natureza científica/artística.

- Composições ou criações artísticas (composição musical, direção/atuação cênica/musical, recital,
regência, curadoria, performance/exposição individual de Artes Visuais) com estreia, circuito
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ínicial/remontagem ou novo circuito em âmbito local.

- Partícipação em eventos na área de design, em mostras coletívas de Arte Visual, ou em
apresentações cênicas ou musicaís em circuito regional ou local.

GRUPO E: (cada produto equivale a 2,0 ponto cada)

- Artigos publicados em periódícos, Qualis C.

- Publicação de resumo expandido em anais de congressos científicos internacionais com
ISBN/ISSN.

- Publicação na área de especialidade, textos de até 5 págínas, no ambiente WEB.

- Trabalho de conclusão de curso de graduação.

- Cursos e minícursos ministrados com mais de 6 horas.

- Palestra, conferência minístrada ou comunicação em eventos científicos, acadêmicos ou
artÍsticos nacionais.

- Premiação em bienais, mostras, salões, festivais e demais trabalhos da mesma categoria em
âmbíto nacional.
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QUADRO PARA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Area de Ciências Humanasíi !l

GRUPO A: (cada produto equívale a 10 pontos cada)

- Artigos publicados como autor em periódicos internacionais e nacionais com comitê editorial e
reViSã0 pOr pares;

- Livros com ISBN/ISSN como autor em editoras acadêmicas com comitê editorial e revisão por
pares;

- Livros didáticos com ISBN/ISSN como autor em editoras especializadas, com comitê científico;

- Publicação de tradução de obra completa com ISBN/ISSN em editora com conselho editorial;

- Publicação de tradução em periódicos internacionais ou nacionais com comitê editorial e revisão
por pares;

- Desenvolvimento ou geração de trabalhos com propriedade intelectual (exceto livros), ex. banco
de dados, etc. com devido registro;

- Desenvolvimento ou geração de softwares com registro no INPI.

GRUPO B: (cada produto equivale a 5 pontos cada)

- Artigos publicados como autor em periódicos nacionais ou internacionais sem comitê editorial ou
revisão por pares;

- Artígos publicados como co-autor em periódicos nacionais ou internacionais com comitê editorial e
reVlSaO pOr pareS

- Artigos publicados como autor em revistas da UEL com publicação regular;

- Livros com ISBN/ISSN como coautor, editor/organizador, autor de capítulos com comitê editorial e
revisão por pares;

- Livros didáticos com ISBN/ISSN como coautor, editor/organizador, autor de capítulos em editoras
especiaffzadas com cormtê científico;

- Coordenação/organização de eventos intemacionais e nacionais de eventos de natureza
científica;

- Produtos resultantes de orientações defendidas e aprovadas, diretamente vinculadas ao tema do
projeto: Tese de doutorado, Dissertação de Mestrado, Relatório de pós-doutorado;

- Publicação de tradução em periódicos internacionais ou nacionais sem comitê editorial e revisão
por pares.

- Traduções publicadas em capítulos de livro com ISBN/ISSN com comitê editorial e revisão por
pares.

- Organização de dossiê temático em periódicos internacionais ou nacionais com comitê editorial e
revisao pOr pareS.
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Organização e editoração de revísta cíentífica. (visto que, no quadro, há editoração e
organização de livro)

r GRUPO C: (cada produto equivale a 3,O pontos cada) ]
Artigos publicados como co-autor em periódicos nacionaís ou internacionais sem comítê editorial e
revisão por pares;

Artigos publicados em periódicos de dívulgação, tipo magazine;

Publicação de trabalhos completos em anais de congressos científicos internacionais com
ISBN/ISSN, maior ou igual a oito páginas;

Organização/coordenação de eventos regionais e locais de natureza científíca;

Produtos resultantes de orientações defendidas e aprovadas, díretamente vinculadas ao projeto:
Trabalho de conclusão de especialização.

Traduções publicadas em capítulos de livro com ISBN/ISSN sem comitê editorial e revisão por
pares.

r GRUPO D: (cada produto equivale a 2,5 pontos cada)

Publicações em Anaís de Congressos Científicos com ISBN/ISSN: trabalho completo em anais
nacionais /regionais/locais (maior ou igual a 8 páginas); resumo expandido em anais internacional;

Produtos resultantes de orientações defendidas e aprovadas diretamente vinculadas ao projeto:
Trabalho de conclusão de curso de graduação;

Cursos e minicursos minístrados: maís de 6 horas;

Palestra, conferêncía ministrada ou comunicação em eventos científicos/ acadêmicos;

Desenvolvimento ou geração de software sem registro no INP?.

1

r GRUPO E: (cada produto equivale a 2,0 pontos cada) 1
Relatório de orientações (concluídas) em Programas de Iniciação Científica/ Tecnológica /
Inclusão social: - Inclusão social (com e sem bolsa); Iniciação científica júnior (ensino médio);

Publicação de resumo expandido em anais com ISBN/ISSN de congressos científicos
internacionais resumo expandido em anaís nacional/regional/local; resumo em anais
internacionais; resumo em anais nacional/regional/local;

Outras publícações: Resenhas; Trabalhos de divulgação científica ((lives, podcasts, entrevistas e
artigos para jornais, revistas, rádio e televisão; Publicação na área de especialidade, textos de até
5 páginas, no ambiente WEB;

Cursos e minicursos ministrados com menos de 6 horas.


