
 
 
 

Aluno (a): ______________________________ 

Matrícula: _______________  

Orientador (a): ___________________________________________________ 

 

TIPOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA CRÉDITOS PRESENCIAIS 
PONTUAÇÃO 

 Publicação de artigos   

Publicação de artigos em revistas científicas classificadas como 

Qualis A1 a B2, com conteúdo ligado a dissertação de mestrado 

do aluno. 

2,0 créditos 
 

Publicação de artigos em revistas científicas classificadas como 

Qualis B3, B4 ou B5 com conteúdo ligado a dissertação de 

mestrado do aluno. 

1,0 créditos 
  

Artigos aceitos para publicação em revistas científicas 

classificadas como Qualis A a B2, com conteúdo ligado a 

dissertação de mestrado do aluno. 

1,5 créditos 
  

Artigos aceitos para publicação em revistas científicas 

classificadas como Qualis B3, B4 ou B5, com conteúdo ligado a 

dissertação de mestrado do aluno. 

0,75 créditos 
  

Artigos aceitos para publicação em revistas científicas 

classificadas como Qualis A1 a B2, com conteúdo ligado a área 

de concentração do Programa de Mestrado. 

1,0 créditos 
 

Artigos aceitos para publicação em revistas científicas 

classificadas como Qualis B3, B4 ou B5, com conteúdo ligado a 

área de concentração do Programa de Mestrado. 

0,5 créditos 
  

Trabalhos em Eventos   

Trabalhos completos apresentados em eventos na área ou 

patrocinados por sociedade científica, na área de concentração 

do Programa de Mestrado. 

1,0 crédito 
  

Resumo expandido publicado em anais de eventos na área ou 

patrocinados por sociedade científica, na área de concentração 

do Programa de Mestrado.  

0,5 crédito 
  

Resumos publicados em anais de eventos na área ou 

patrocinados por sociedade científica, na área de concentração 

do Programa de Mestrado. 

0,25 crédito 
  

Patentes e licenças   

Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de 

software (por patente ou licença) Livros 
2,0 créditos   

Capítulos de Livros Técnico/Científico publicados em editora 

com Comitê Editorial e ISBN, na área de concentração do 

Programa de Mestrado. 

2,0 créditos 
  



 
 
 

Organização de Livros Técnico/Científico publicados em editora 

com Comitê Editorial e ISBN, na área de concentração do 

Programa de Mestrado 

2,0 créditos 
  

Organização de Livros Técnico/Científico publicados em editora 

com Comitê Editorial e ISBN, na área de formação do 

mestrando 

1,0 crédito 
  

Apresentação de Livros Técnico/Científico publicados em editora 

com Comitê Editorial e ISBN, na área de concentração do 

Programa de Mestrado de livro ou na área de formação do 

mestrando. 

0,5 crédito 

  

Material didático   

Produção de material didático instrucional, com conteúdo ligado 

a dissertação de mestrado do aluno ou a área de concentração 

do Programa de Mestrado. 

1,0 crédito 

  

Produção de material didático instrucional, com conteúdo ligado 

a dissertação de mestrado do aluno ou a área de concentração 

do Programa de Mestrado, utilizado no desenvolvimento da 

pesquisa de mestrado. 

1,0 crédito 

  

Participação em eventos 
  

Palestras realizadas pelo discente em eventos científicos, com 

conteúdo ligado a sua dissertação de mestrado ou a área de 

concentração do Programa de Mestrado, 

1,0 crédito 
  

Participação, como ouvinte, em eventos científicos na área de 

concentração do Programa de Mestrado ou ligado a sua 

dissertação de mestrado, com carga horária mínima de 3 horas. 

0,5 crédito 

  

Participação em comissão de organização de eventos científicos 

a área de concentração do Programa de Mestrado. 
1,0 crédito   

Realização de Oficinas ou Mini-cursos, de no mínimo 30h, com 

conteúdo ligado a dissertação de mestrado 
1,0 crédito   

Realização de Oficinas ou Mini-cursos, de no mínimo 30h, com 

conteúdo ligado a área de concentração do Programa de 

Mestrado. 

1,0 crédito 
  

Apresentação de trabalho em eventos científicos, na área de 

formação do acadêmico ou na linha de concentração do 

Programa de Mestrado, com carga horária mínima de 3 horas. 

1,0 crédito 

  

Total de Pontuação  

 

De acordo, 

             __________________________                       __________________________   

                             Orientador                                                    Coordenação do PPGEPT 

 



 
 
 

RESOLUÇÃO INTERNA DO PPGEPT N.° 02, de agosto de 2016. 

 

O colegiado do Programa, considerando a necessidade de normatizar os critérios de 

equivalência da produção acadêmica dos discentes aos créditos presenciais NORMATIVA: 

1) Os trabalhos acadêmicos encaminhados para equivalência da produção acadêmica 

devem ter sido produzidos após a entrada do aluno ao programa de pós-graduação; 

2) A produção acadêmica relacionada à pesquisa de dissertação do mestrando, ou ligados a 

linha de pesquisa do mestrado, ou ainda a área de concentração do Programa de 

Mestrado, obrigatoriamente deverá constar o nome do orientador. 

3) Os casos omissos, relativos a validação de créditos, serão levados ao Colegiado para 

avaliação. 

4) A equivalência obedecerá aos critérios apresentados na tabela em anexo: 

Santa Maria, agosto de 2016 

                            Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica 


