Normativa 03

CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DOCENTE
Os critérios adotados para distribuição de bolsas e recursos serão
baseados na produção científica que gera um Índice Docente (ID) homologado
pelo Colegiado do PPGMV. O ID será baseado em diversos índices de
produtividade do docente, sendo assim denominados: índice de teses defendidas
(ITD %), índice de prazo de entrega de tese (IET), índice de trabalhos publicados
(ITP), índice de livros (IL), índice de internacionalização (II), índice de não
desistência (IND) e índice de assiduidade no seminário (IAS).
Índices

%

ITD= Índice de Teses Defendidas

10,00

IET= Índice de prazo de Entrega de Tese

10,00

II = Índice de

internacionalização1

10,00

ITP= Índice de Trabalhos Publicados

60,00

IL= Índice de Livros

10,00

IED= Índice Docente

100,00

IND= Índice de Não Desistência

-5%

IAS = Índice de Assiduidade no Seminário2

-5%

ITP - 2010
A1 = 100
A2I = 85
B1 = 70
B2 = 55
B3 = 40

1

Índice de Internacionalização (II): deverá ser comprovado anualmente. Serão
aceitos como índice de internacionalização:
i. Missões de trabalho ou estudo sentido Brasil/exterior – exterior/Brasil
(docente ou orientado);
ii. Convênios formalizados pela instituição (SAI);
iii. Cursos e palestras ministrados no exterior;
iv. Publicações com colaboradores de outros países.
v. Orientação de discentes do exterior.
2

Índice de assiduidade no seminário (IAS): presença do docente em pelo menos
dois dias de apresentações do Seminário. Quando necessário, o docente poderá
justificar a ausência. Justificativas serão analisadas pelo colegiado do PPGMV.

A não entrega de informações para compor o relatório anual da CAPES
no prazo estipulado, implicará no reposicionamento do ranking para as últimas
colocações.
A Comissão avaliadora do ranking deverá ser constituída pelo
Coordenador e por mais três professores. É de responsabilidade dessa
Comissão: aplicar os critérios do ranking; computar e classificar os professores
do PPGMV pelos critérios estabelecidos pelo Colegiado.

