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PRODUÇÃO ACADÊMICA 
 
(Artigos publicados em 
periódicos científicos com 
conselho editorial; trabalhos 
publicados decorrentes de 
participação         em eventos 
científicos; autoria, 
organização e tradução de 
livros e capitulo de livros 
publicados em editoras com 
ISBN).  

 

 
 

 
 
 

Indexado 

- Para satisfazer os critérios preencha o campo “Tipo de 
Participação” igual a Autor; campo “Periódico” igual a “Revista 
cientifica” ou “Jornal científico” (informe ISSN) e campo “Âmbito” 
igual a “Nacional” ou “Internacional”; marque a opção de 
“Indexado” e no campo Qualis/Área selecione “Nenhum”. 

 

 
Publicação em periódico c/ QUALIS A1, A2, A3, 
A4, B1, B2, B3, B4. 

- Para satisfazer os critérios preencha o campo “Tipo de 
Participação” igual a Autor; campo “Periódico” igual a “Revista 
cientifica” ou “Jornal científico” (informe ISSN); campo “Âmbito” 
igual a “Nacional” ou “Internacional”; marque a opção de “Indexado 
"; no campo Qualis/Área selecione o Qualis e a área do Qualis 
correspondente. 

 
Não indexado 

- Para satisfazer os critérios preencha o campo “Tipo de 
Participação” igual a Autor; campo “Periódico” igual a “Revista 
cientifica” ou “Jornal científico” 

 
Trabalho completo publicado em anais. 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo “Tipo de 
Participação” igual a Autor; campo “Periódico” igual a “Anais”, 
“Revista não cientifica” ou “Jornal não científico” e a quantidade de 
páginas deve ser maior do que 2. 
 

 
Resumo de trabalho e publicado no livro de 
resumos ou nos anais. 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo “Tipo de 
Participação” igual a Autor; campo “Periódico” igual a “Anais”, 
“Resenhas” ou “Resumo” e a quantidade de páginas deve ser 
menor ou igual a 2. 
 



 

 
Livro publicado por editora 

- Para satisfazer os critérios, preencha os campos “Editora”, 
“ISBN” informe o “Organizador”, a quantidade de páginas deve ser 
maior ou igual a 2 e o campo “Tipo de Participação” igual a “Autor”, 
“Trabalho individual”, “Em Equipe como Colaborador”, “Em Equipe 
como Responsável” , “Tradutor”, “Organizador” ou “Editor”; 

 
 

Capitulo de livro publicado por editora 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo “ISBN”, a 
quantidade de páginas deve ser maior ou igual a 2 e o campo 
“Tipo de Participação” igual a “Autor”,“Trabalho individual”, “Em 
Equipe como Colaborador”, “Em Equipe como Responsável” ou 
“Tradutor”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUÇÃO TECNOLÓGICA 

 
(Processos, produtos 
tecnológicos, softwares e 
proteção de cultivares). 

 
Patente licenciada no INPI 

- Para satisfazer os critérios, deve ser cadastrada uma produção 
do tipo “Patente”, o campo Status deve ser igual a “Licenciada”, o 
campo “Tipo de Participação” NÃO SEJA igual a “Palestrante” 
ou “Outros”; 

 
Patente concedida no INPI 

- Para satisfazer os critérios, deve ser cadastrada uma produção 
do tipo “Patente”, o campo Status deve ser igual a “Concedida”, o 
campo “Tipo de Participação” NÃO SEJA igual a “Palestrante” 
ou “Outros”; 

 
Patente depositada no INPI 

- Para satisfazer os critérios, deve ser cadastrada uma produção 
do tipo “Patente”, o campo Status deve ser igual a “Em Registro”, o 
campo “Tipo de Participação” NÃO SEJA igual a “Palestrante” 
ou “Outros”; 

 

Registro de software, processos, produtos 
tecnológicos e marcas no INPI ou órgãos 
equivalentes 

- Para satisfazer os critérios, deve ser cadastrada uma produção 
do tipo “Maquetes, Protótipos, Softwares e Outros”, preencha o 
campo Tipo Produção Tecnológica igual a: “Software”, “Marcas” ou 
“Desenho industrial”, o campo “Tipo de Participação” NÃO SEJA 
igual a “Palestrante” ou “Outros” e o campo “Âmbito” NÃO SEJA 
igual a “Não Informado”; 

 

Proteção de cultivares registrado no MAPA 

- Para satisfazer os critérios, deve ser cadastrada uma produção 
do tipo “Maquetes, Protótipos, Softwares e Outros” e preencha o 
campo Tipo Produção Tecnológica igual a: “Proteção de cultivares” 
e o campo “Âmbito” NÃO SEJA  igual a “Não Informado”; 



 
 

 

 
 
 
 
ATIVIDADES DE 
ORIENTAÇÃO CONCLUÍDAS  

 
 
 
 
 (Caso alguma orientação não 
esteja sendo pontuada, porém 
o processo todo já foi 
concluído, o docente deverá 
editar a orientação 
preenchendo as informações 
obrigatórias conforme Manual 
de Uso da Produção 
Intelectual). 

 
Orientação de Tese de Doutorado 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Orientação/Co- 
Orientação" igual a Orientador; o campo “Tipo de Orientação” igual 
a “Doutorado” e é necessário que elas estejam concluídas. 

 

Co-orientação de Tese de Doutorado 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Orientação/Co- 
Orientação" igual a Co-Orientador; “Tipo de Orientação” igual a 
“Doutorado” e é necessário que elas estejam concluídas 

 

Orientação de dissertação de Mestrado 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Orientação/Co- 
Orientação" igual a Orientador; “Tipo de Orientação” igual a 
“Mestrado” e é necessário que elas estejam concluídas. 

 

Co-orientação de dissertação de Mestrado 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Orientação/Co- 
Orientação" igual a Co-Orientador; “Tipo de Orientação” igual a 
“Mestrado” e é necessário que elas estejam concluídas. 

 

Orientação de monografia de especialização 

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Orientação/Co- 
Orientação" igual a Orientador; “Tipo de Orientação” igual a 
“Especialização” e é necessário que elas estejam concluídas. 

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

- Para satisfazer os critérios, preencha o campo "Tipo de 
Trabalho de Conclusão" igual a "Monografia"; “Tipo de 
Orientação” igual a “Orientador” e é necessário que elas estejam 
concluídas. 

 

 
 

Orientação de Iniciação Tecnológica 

- Para satisfazer os critérios, cadastre uma atividade do tipo 
orientação IT quando o discente for externo, preencha o campo 
"Tipo de Bolsa" igual "Tecnológico" que estejam com orientação 
concluídas e para os internos o sistema exibirá as orientações a 
partir de 2012 concluídas automaticamente. 

 

 
Orientação de Iniciação Científica 

- Para satisfazer os critérios, cadastre uma atividade do tipo 
orientação IC quando o discente for externo e preencha o campo 
"Tipo de Bolsa" igual "Científico" que estejam com orientação 
concluídas e para os internos o sistema exibirá as orientações a 
partir de 2012 concluídas automaticamente. 

 


