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TABELA DE PONTUAÇÃO 
(MÍNIMO PARA RECREDENCIAMENTO – 80 pontos)* 

(MÍNIMO PARA CREDENCIAMENTO – 60 pontos) 
 

 

1  - ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO  (máximo 60 pontos) 

 Orientação de dissertação concluída  10 pontos para cada 

 (Concluída até o 24º mês) + 5 pontos para cada 

 Coorientação de dissertação concluída  5 pontos para cada 

 (Concluída até o 24º mês) + 3 pontos para cada 
   

2 – PRODUÇÃO INTELECTUAL  (máximo 60 pontos) 

 (a) Produção bibliográfica (máximo 60 pontos) 

 Livro publicado 40 pontos para cada 

 Livro organizado 
20 pontos cada  
(divididos entre os organizadores) 

 Capítulo de livro publicado 15 pontos para cada 

 Artigo em periódico (Qualis A) 20 pontos para cada 

 Artigo em periódico (Qualis B) 10 pontos para cada 

 
Apresentação de Comunicação em Congresso 
(com trabalho completo publicado) 

5 pontos por cada  

   

 (b) Produção artística (máximo 40 pontos) 

 
Criação de produção artística com apresentação pública 
devidamente documentada 

Até 15 pontos para cada** 

   

 (c) Produção técnica (máximo 40 pontos)  

 Organização de evento público devidamente documentado 
Até 20 pontos cada **  
(divididos entre os organizadores) 

 Editoria de periódico científico com Qualis A ou B 
20 pontos cada  
(divididos entre os editores) 

   

3 – FUNÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA UFF (máximo 40 pontos) 

 
Chefe de Departamento, Coordenador de Curso, Diretor de Unidade 
ou superior com publicação em BS-UFF 

20 pontos por ano  

 
Subchefe de Departamento, Vice-Coordenador de Curso, Vice-
Diretor de Unidade ou superior  

10 pontos por ano  

   

4 – FOMENTO COM BENEFÍCIOS DIRETOS PARA O PPGCA  (máximo 10 pontos) 

 Projetos apoiados que canalizem recursos diretos para o Programa  Até 10 pontos cada** 

   

5 – AFASTAMENTO OFICIAL PARA PÓS-DOUTORADO  (máximo 30 pontos) 

 Com publicação no BS-UFF e especificação do afastamento 15 pontos por cada seis meses 

   
 

OBSERVAÇÃO: 
 

* A pontuação mínima exigida para recredenciamento de docentes recentemente ingressos no PPGCA 
será proporcional ao tempo de seu credenciamento, não podendo ser inferior a 60 pontos. 

 

** A pontuação respectiva será definida pela Comissão de Avaliação. 


