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Regulamento Produção Acadêmica – Doutorado em Ciências Sociais
1) As disciplinas de Produção Acadêmicas I e II têm como objetivo incentivar, valorizar e registrar,
na forma de créditos, as atividades de produção científica dos discentes do curso de Doutorado em
Ciências Sociais;
2) A data da produção acadêmica deverá ser posterior à data de ingresso do aluno no curso de
doutorado em Ciências Sociais;
3) O (a) aluno(a) deverá ser autor ou coautor da produção acadêmica;
4) Se a produção for em conjunto com mais de um discente valerá igualmente a pontuação para
todos os coautores;
5) As Produções utilizadas pelos (as) discentes para o computo dos créditos da Disciplina DCS891 Produção Acadêmica I (1cred/15h) não podem ser utilizados para o computo dos créditos da
disciplina DCS894 - Produção Acadêmica II (1Cred/15h);
6) A avaliação da produção nas disciplinas DCS891 - Produção Acadêmica I (1cred/15h) e DCS894
- Produção Acadêmica II (1Cred/15h), será feita de acordo com o especificado no formulário em
anexo.
Procedimentos para solicitação: O aluno deverá enviar para a secretaria do programa, através do email ppg.mestrado.ufsm@gmail.com, Assunto: Nome da disciplina + Nome do aluno, os seguintes
documentos:
1) Requerimento ao colegiado do Programa contendo as referências completas das produções a
serem avaliadas e o “de acordo” do (a) professor(a) orientador(a);
2) Original ou cópia das produções;
3) Formulário preenchido com a solicitação indicando no mesmo, seus dados completos, elencando
os tipos de produção bem como a quantidade;
4) O requerente tem que entregar os comprovantes da respectiva produção. Na falta, a mesma será
desconsiderada.

FORMULÁRIO PARA CÔMPUTO DOS
PONTOS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
(Doutorado em Ciências Sociais)
Discente:
Matrícula
Disciplina a ser computada (1cred/15h):
( ) DCS891 - Produção Acadêmica I ( ) DCS894 - Produção Acadêmica II
Tipo de Produção

Publicações em periódicos científicos segundo a
tabela do Qualis

Pontuação
por item

Pontuação
Máxima

Verificar
tabela de
pontuação
de artigos

15

Submissão de publicações em periódicos científicos
em revista de parecer a cegas com ISSN – (com aval
e correção de orientador)

4 pontos

12

Publicação de livros acadêmicos nas ciências sociais
(em obra com conselho editorial) internacional

12 pontos

12

Publicação de livros acadêmicos nas ciências sociais
(em obra com conselho editorial) nacional

7 pontos

14

Publicação de capítulo de livros relacionados com as
áreas do programa (em obra com conselho editorial);
internacional

7 pontos

14

Publicação de capítulo de livros relacionados com as
áreas do programa (em obra com conselho editorial
livro nacional

6 pontos

12

Publicações de trabalho completo em anais de
eventos científicos principais das áreas do Programa
(Exemplo, ANPOCS, RAM, RBA, ISA, SBS, ABA,
ALAS, ABCP, ALACIP)

6 pontos

12

Publicações de trabalho completo em anais de
eventos científicos internacionais de áreas afins

6 pontos

12

Publicações de trabalho completo em anais de
eventos científicos nacionais, regionais e locais

4 pontos

12

Publicações de trabalho resumo expandido em anais
de eventos científicos principais das áreas do
Programa (Exemplo, ANPOCS, RAM, RBA, ISA,
SBS, ABA, ALAS, ABCP, ALACIP)

5 pontos

10

Publicações de resumo expandido em anais de
eventos científicos internacionais de áreas afins

4 pontos

12

Produção
Apresentada

Publicações de resumo expandido em anais de
eventos científicos nacionais, regionais e locais

3 pontos

9

Publicações de Resumo em anais de eventos
científicos principais das áreas do Programa
(Exemplo, ANPOCS, RAM, RBA, SBS etc.)

1 ponto

3

Publicações de Resumo em anais de eventos
científicos internacionais

1 ´ponto

3

Publicações de Resumo em anais de eventos
científicos nacionais, regionais e locais

0,50 ponto

1,5

Apresentação do trabalho em eventos científicos
principais das áreas do Programa (Exemplo,
ANPOCS, RAM, RBA, ISA, SBS, ABA, ALAS,
ABCP etc.)

3 pontos

9

Apresentação de trabalho em Eventos científicos das
áreas do Programa eventos internacionais

3 pontos

9

Apresentação de trabalho em Eventos científicos das
áreas do Programa eventos nacionais, regionais e
locais

2 pontos

6

Produções técnicas: palestras, oferta de minicursos,
coordenação de GT, debatedor, produção de parecer
para periódicos, atividade docente por semestre com
apresentação de relatório a respeito do conteúdo
trabalhado

2 pontos

6

Resenhas publicadas em periódicos das áreas do
programa segundo tabela

Verificar
tabela de
pontuação
de resenhas

12

Atividades de extensão comprovadas, nas áreas do
PP

1,50 a cada
32 horas

9

Organização de eventos (cursos, seminários,
simpósios, workshops) promovidos por instituições
científicas, com apresentação de relatório das
atividades.

2 pontos

6

Produções artísticas e/ou literárias. ex: produção de 2 pontos
exposição, amostras, vídeos, relacionadas às áreas do
programa e promovidas por instituições científicas

6

Formação Complementar relacionada à área, com
apresentação de relatório

1 ponto

1

Participação em bancas de TCC na qualidade de
avaliador/parecerista

2 pontos

6

Coorientação de TCC ou de Iniciação Científica

2 pontos

4

Assistência a defesas e qualificações de mestrado ou
doutorado, com apresentação de relatório

1,5 pontos

6

Participação em Eventos Nacionais e Internacionais
como ouvinte (externo ao programa) com
apresentação de relatório

2 pontos

4

Participação em Eventos Nacionais e Internacionais
como ouvinte (interno ao programa) com
apresentação de relatório

2 pontos

4

Participação em Eventos Regionais e Locais como
ouvinte (externo ao programa) com apresentação de
relatório

1 ponto

3

Pontuação mínima para obtenção Créditos:
15 pontos
Itens a serem levados em consideração para registro da produção acadêmica relativas
às disciplinas DCS891 - Produção Acadêmica I (1cred/15h) e DCS894 - Produção
Acadêmica II (1Cred/15h).
PONTUAÇÃO DOS ARTIGOS
1) O artigo será avaliado de acordo com o qualis da revista;
2) A atribuição dos créditos levará em consideração o qualis da revista em que foi publicado
o artigo, de acordo com a seguinte tabela:

Qualis

Pontos

A (todos os níveis)

12

B (todos os níveis)

8

Sem qualis

6

3. A Avaliação de créditos de artigos aceitos, mas ainda não publicados exigirá a entrega de
carta de aceite contendo: título do artigo, Nome da Revista, ISSN, volume, número e ano em
que o artigo será publicado devidamente assinada pelo editor da revista.
PONTUAÇÃO DAS RESENHAS

Qualis

Pontos

A (todos os níveis)

6

B (todos os níveis)

4

Sem qualis

3

