
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

Anexo 2
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA

Nome do candidato: _____________________________________________

GRUPO 1 – Formação e aperfeiçoamento:

N° Item
Quant.
máx

Pontuação
Pont. 

solicitada
Pont. Outorgada 
(não preencher)

1.3 Especialização na área (min. 360h) 1 2,5
1.4 Graduação na área 1 2,0
1.5 Especialização em área afim (min. 360h) 1 1,5
1.6 Graduação em área afim 1 1,0

TOTAL DO GRUPO 1
Obs.: Para comprovação da titulação só será aceito o DIPLOMA (não será aceito certificado de 
conclusão de curso, ata de defesa ou equivalente).
GRUPO 2 – Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural:

N° Item
Quant.

máx.
Pontuação

Pont. 
solicitada

Pont. Outorgada 
(não preencher)

2.1
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis A1

- 6,0 p/ art.

2.2
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis A2.

- 5,5 p/ art.

2.3
Capítulos de Livros Técnicos/Científicos publicados 
em editora com Comitê Editorial e ISBN

2 5,0 p/ cap.

2.4
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis B1.

- 5,0 p/ art.

2.5
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis B2.

- 4,5 p/ art.

2.6
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis B3.

- 4,0 p/ art.

2.7
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis B4.

- 3,5 p/ art.

2.8
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis B5.

- 3,0 p/ art.

2.9
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas classificadas como Qualis C

- 2,5 p/ art.

2.10
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais 
ou científicas sem Qualis, com ISSN

2 2,0 p/ art.

2.11
Artigo traduzido em revista acadêmica com ISSN ou 
capítulo de livro traduzido e publicado em editora 
com Comitê Editorial e ISBN 

- 2,0 p/ trad.

2.12
Trabalho completo em anais de evento acadêmico, 
científico e/ou tecnológico

5 1,5 p/ trab.

2.13 Material didático com ficha catalográfica 5 1,5 p/ mat.

2.14 Apresentação de palestra, minicurso ou oficina 5 1,0 p/ apr.

2.15
Comunicação de trabalho em evento acadêmico, 
científico e/ou tecnológico

7 1,0 p/ com.

2.16
Resumo expandido em anais de evento 
acadêmico, científico e/ou tecnológico

7 0,7 p/ res.

2.17
Resumo em anais de evento acadêmico, científico 
e/ou tecnológico

7 0,5 p/ res.
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2.18
Pôster em evento acadêmico, científico e/ou 
tecnológico

7 0,5 p/ pos.

2.19
Artigo de divulgação científica, tecnológica e 
artística 

5 0,5 p/art.

TOTAL DO GRUPO 2
GRUPO 3 – Atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e Profissionais:

N° Item
Quant.

máx
Pontuação

Pont. 
solicitada

Pont. Outorgada 
(não preencher)

3.1
Tempo de participação em projeto de pesquisa 
(por semestre)

5 2,0 p/ sem.

3.2
Tempo de participação em projeto de extensão 
(por semestre)

5 2,0 p/ sem.

3.3
Tempo de docência na Educação Básica Formal 
(níveis fundamental e médio) (por ano)

5 2,0 p/ ano

3.4
Tempo de monitoria de disciplina (por semestre 
letivo)

5 1,0 p/ sem.

3.5 Tempo de tutoria EaD (por semestre letivo) 5 1,0 p/ sem.

3.6
Participação em banca de Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação (TCC) na 
área ou área afim (por banca)

5 0,5 p/ trab.

3.7 Parecer ad hoc (por parecer) 5 0,5 p/ par.

3.8
Tempo de docência em cursos livres (por 
semestre)

5 0,5 p/ sem.

3.9
Produções comprovadas (p. ex. tradução, 
revisão)

5 0,5 p/ prod.

3.10 Participação em comissões e colegiados 5 0,4 p/ com.
3.11 Membro de Corpo Editorial de periódico 5 0,3 p/ perdc.

3.12
Participação em comissão organizadora de 
evento acadêmico, científico e/ou tecnológico

5 0,3 p/ event.

3.13
Tempo de exercício em atividades 
administrativas associadas à docência (p. ex. 
direção, supervisão) (por ano)

5 0,3 p/ ano

3.14
Participação em eventos acadêmicos, científicos 
e/ou tecnológicos como ouvinte

10 0,1 p/ event.

TOTAL DO GRUPO 3

Assinatura do candidato: _________________________________________________________

(Espaço destinado aos avaliadores)
Pontuação total na Ficha de Avaliação (soma dos 3 grupos): __________
Penalização pelo não envio dos documentos comprobatórios ordenados e numerados (50%):
(   ) Sim   (   ) Não
Pontuação final obtida pelo candidato na Ficha de Avaliação: ___________

  __________________________________                __________________________________ 
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