TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO:

Atividades

Categorias

Pontuação
(0-10)

Produção intelectual

Especificações

Livro

Publicação Multilíngue (ou que apresente 10
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional realizada por editora universitária
nacional ou internacional.

Livro

Publicação Nacional
universitária.

Livro

Publicação Internacional realizada por editora 6
comercial ou Programa de Pós-graduação.

Livro

Publicação Nacional realizada por editora
comercial ou Programa de Pós-graduação.

Organização de Livro

Publicação Multilíngue (ou que apresente 9
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional realizada por editora universitária
nacional ou internacional.

Organização de Livro

Publicação Nacional
universitária.

Organização de Livro

Publicação Internacional realizada por editora 6
comercial ou Programa de Pós-graduação.

Organização de Livro

Publicação Nacional realizada por editora
comercial ou Programa de Pós-graduação.

Capítulo de livro

Publicação Multilíngue (ou que apresente 6
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional realizada por editora universitária
nacional ou internacional.

Capítulo de livro

Publicação Nacional
universitária.

Capítulo de livro

Publicação Internacional realizada por editora 4
comercial ou Programa de Pós-graduação.

Capítulo de livro

Publicação Nacional realizada por editora
comercial ou Programa de Pós-graduação.

3

Artigo

Publicado em periódico com Qualis A1 e A2

7

Artigo

Publicado em período com Qualis B1 e B2

6

realizada

realizada

realizada

por

por

por

editora

editora

editora

9

5

8

5

5

Artigo

Publicado em período com Qualis B3, B4, B5 e C

3

Artigo

Publicado em periódico indexado, sem Qualis, 5
em outro idioma

Artigo

Publicado em período indexado, sem Qualis

3

Artigo

Publicado em Anais de eventos internacionais

5

Artigo

Publicado em Anais de eventos nacionais

4

Artigo

Publicado em Anais de eventos regionais e locais

3

Tradução de artigo

Publicada em Periódico com Qualis ou indexado

5

Resenha

Publicada em Periódico com Qualis ou indexado

3

Organização de Revista Publicação Multilíngue (ou que apresente 9
ou dossiê temático
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional em Revista A1 e A2
Organização de Revista Publicação Nacional em Revista A1 ou A2
8
ou dossiê temático
Organização de Revista Publicação Multilíngue (ou que apresente 6
ou dossiê temático
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional em Revista B1 e B2 ou Publicação
Internacional indexada
Organização de Revista Publicação Nacional em Revista B1 e B2
5
ou dossiê temático
Organização de Revista Publicação Multilíngue (ou que apresente 4
ou dossiê temático
edições em mais de um idioma) ou Publicação
internacional em Revista B3, B4, B5 e C
Organização de Revista
ou dossiê temático
Participação
em
comissão editorial de
periódico
Participação
em
Eventos

Publicação Nacional em Revista B3, B4, B5 e C

Palestra ou conferência

Eventos internacionais

7

Palestra ou conferência

Eventos nacionais

6

Palestra ou conferência

Eventos regionais ou locais

3

Comunicação oral

Eventos internacionais

3

Editor assistente, Assistente editorial
periódico com Qualis ou indexado.

3
em

2

Congressos, simpósios, encontros, colóquios,
seminários de pesquisa

Comunicação oral

Eventos nacionais

2

Comunicação oral

Eventos regionais ou locais

1

Pôster

Eventos internacionais

2

Pôster

Eventos nacionais

1

Pôster

Eventos regionais ou locais

0,5

Workshop ou minicurso Eventos internacionais
ministrado

4

Workshop ou minicurso Eventos nacionais
ministrado

3

Workshop ou minicurso Eventos regionais ou locais
ministrado

2

Organização de evento

Internacional

5

Organização de evento

Nacional

3

Organização de evento

Regional/Local

2

Comissão científica

Internacional

4

Comissão científica

Nacional

3

Comissão científica

Regional/Local

2

Produção artística

Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Música

Apresentação de peça
musical, filme (ou
audiovisual), exposição,
trilha sonora, direção
artística

Produções artísticas apresentadas ao público em
eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou
estrangeiras reconhecidas pela área como de
abrangência internacional, contempladas por
seleção, edital ou convite e relacionadas à linha
de pesquisa na qual o discente atua e/ou a
projeto(s) desenvolvidos no PPG. (apresentar o
comprovante de seleção, edital ou convite).

10 (se tiver
circulação)
7
(apresentação
única)

Apresentação de peça
musical, filme (ou
audiovisual), exposição,
trilha sonora, direção
artística

Produções artísticas apresentadas ao público em
eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou
estrangeiras reconhecidas pela área como de
abrangência nacional, contempladas por seleção,
edital ou convite e relacionadas à linha de
pesquisa na qual o discente atua e/ou a
projeto(s) desenvolvidos no PPG (apresentar o
comprovante de seleção, edital ou convite).

8 (se tiver
circulação)
5
(apresentação
única)

Apresentação de peça
musical, filme (ou
audiovisual), exposição,
curadoria,
trilha
sonora,
direção
artística

Produções artísticas apresentadas ao público em 4
eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou
estrangeiras reconhecidas pela área como de
abrangência regional, contempladas por seleção,
edital ou convite e relacionadas à linha de
pesquisa na qual o discente atua e/ou a
projeto(s) desenvolvidos no PPG (apresentar o
comprovante de seleção, edital ou convite).

Apresentação de peça
musical, filme (ou
audiovisual), exposição,
trilha sonora, direção
artística

Produções artísticas apresentadas ao público em 2
eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou
estrangeiras reconhecidas pela área como de
abrangência local, contempladas por seleção,
edital ou convite e relacionadas à linha de
pesquisa na qual o discente atua e/ou a
projeto(s) desenvolvidos no PPG (apresentar o
comprovante de seleção, edital ou convite).

Curadoria

Instituição de reconhecimento internacional com
publicação de catálogo com ISBN e numeração
de páginas (comprovar a curadoria e a
publicação)

10

Curadoria

Instituição de reconhecimento nacional com
publicação de catálogo com ISBN e numeração
de páginas (comprovar a curadoria e a
publicação)

8

Curadoria

Instituição de reconhecimento regional/local 5
com publicação de catálogo com ISBN e
numeração de páginas (comprovar a curadoria e
a publicação)

Curadoria

Instituição de reconhecimento internacional

4

Curadoria

Instituição de reconhecimento nacional

3

Curadoria

Instituição de reconhecimento regional/local

2

Premiação de trabalhos Internacional
5
artísticos ou produção
intelectual
Premiação de trabalhos Nacional
3
artísticos ou produção
intelectual
Premiação de trabalhos Regional ou local
1
artísticos ou produção
intelectual
Observação: em cada item da tabela serão contabilizadas o máximo de duas produções.

