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Resolução n° 004/2015 – UDESC/FAED/PPGInfo 
 
 

Normatiza a pontuação para as Atividades 
Programadas do Programa de Pós-Graduação 
em Gestão da Informação (PPGInfo), Mestrado 
Profissional em Gestão de Unidades de 
Informação. 

 
 
Art. 1º. Os créditos referentes às Atividades Programadas, conforme disposto no item 7.4, 
do Plano de Curso do Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação (FAED). 
 
Parágrafo único: Somente será pontuada a produção cientifica publicada em conjunto 
com professores permanentes ou colaboradores do PPGInfo, conforme quadro a seguir: 
 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis A1, da área 
de Ciências Sociais Aplicadas 1  

2,0  
créditos por artigo 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis A2, da área 
de Ciências Sociais Aplicadas 1  

1,5  
créditos por artigo 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B1, da área 
de Ciências Sociais Aplicadas 1  

1,0  
crédito por artigo 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B2, da área 
de Ciências Sociais Aplicadas 1  

- contenha artigos cujos autores doutores sejam vinculados a 
pelo menos três instituições diferentes daquela que edita o 
periódico, por volume. 

0,8  
crédito por artigo 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B3, da área 
de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências 
Humanas, que: 

- contenha artigos cujos autores doutores sejam vinculados a 
pelo menos três instituições diferentes daquela que edita o 
periódico, por volume. 

0,5  
crédito por artigo 

Livro da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de 
Ciências Humanas, com, no mínimo, 50 páginas ou equivalente 
em formato digital, publicado por editora pública ou privada, 
associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou 
órgão oficial, com registro ISBN, autoria da publicação por 
docente e/ou discente do PPGInfo, com dados equivalentes ao 

2,0  
créditos por livro 
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da ficha catalográfica. 

Capítulo de Livro da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da 
área de Ciências Humanas, com, no mínimo, 50 páginas ou 
equivalente em formato digital, publicado por editora pública ou 
privada, associação científica e/ou cultural, instituição de 
pesquisa ou órgão oficial, autoria da publicação por docente e/ou 
discente do PPGInfo, com dados equivalentes ao da ficha 
catalográfica. 

1,5  
créditos 

por capítulo 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico 
Internacional, da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área 
de Ciências Humanas, com texto completo publicado em Anais, 
com registro ISSN, vinculado ao projeto e linha de pesquisa do 
orientador, e à área de concentração do PPGInfo. 

1,0  
crédito por trabalho 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico 
nacional, da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de 
Ciências Humanas, com texto completo publicado em Anais, com 
registro ISSN, vinculado ao projeto e linha de pesquisa do 
orientador, e à área de concentração do PPGInfo. 

0,8  
crédito por trabalho 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico regional, 
da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências 
Humanas, com texto completo publicado em Anais, com registro 
ISSN, vinculado ao projeto e linha de pesquisa do orientador, e à 
área de concentração do PPGInfo. 

0,5 
crédito por trabalho 

Produção técnica, Patentes, Inovações: consultoria ou assessoria 
técnica, desenvolvimento de softwares, ferramentas tecnológicas, 
organização de base e banco de dados, editoria de periódicos 
técnico-científicos (editor científico, revisor), publicações técnicas 
para organismos públicos ou privados internacionais, nacionais, 
estaduais ou municipais (manuais, guias, taxonomias, ontologias, 
tesauros, relatórios técnicos), edição ou organização de livros, 
desenvolvimento de programas de extensão (mínimo três ações). 

1,0  
crédito por produção 

Produção técnica e artística: campanhas de comunicação e 
publicidade, catálogos de exposições, organização de eventos 
acadêmicos e culturais, criação, produção e edição de vídeos, 
hipermídias, programas de rádios, televisão, elaboração e 
manutenção de websites, blogs, páginas em redes sociais, 
restauração de objetos culturais (documentos, obras 
tridimensionais) 

0,5  
crédito por produção 

Ministrante de curso para formação de recursos humanos 
qualificados, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 40 
horas ou mais. 

1,0  
crédito por curso 
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Ministrante de curso para formação de recursos humanos 
qualificados, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 20 
a 39 horas. 

0,8  
crédito por curso 

Ministrante de curso para formação de recursos humanos 
qualificados, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 10 
a 19 horas. 

0,5  
crédito por curso 

Participação como palestrante, conferencista, integrante de 
mesa-redonda, ministrante de minicurso (mínimo 5 horas) em 
evento técnico-científico. 

0,25  
crédito por 

participação 

 
Art. 2º. Considerar-se-á a carta de aceite de comitê editorial ou de editor como 
equivalente à publicação de livros e periódicos. 
 
Art. 3º. Para a avaliação da produção intelectual serão considerados também os critérios 
da CAPES, estabelecidos no documento de área das Ciências Sociais Aplicadas 1. 
 
Art. 4º. A produção técnica, artística, patentes, inovações devem ser certificados pelo 
órgão competente. 
 
Art. 5º. As publicações devem ser referentes ao período em que o pós-graduando 
frequentou o Programa. 
 
Art. 6º. O pedido de aproveitamento das atividades realizadas para integralizar os 
créditos referentes às Atividades Programadas deverá ser feito por escrito à coordenação 
do PPGInfo, com as devidas comprovações anexadas, para aprovação no Colegiado do 
PPGInfo. 
 
§1º Os créditos referentes às produções, não poderão ultrapassar cinquenta por cento 
dos créditos exigidos em disciplinas eletivas, ou seja, 4,0 (quatro créditos). 

§2º A coordenação do PPGInfo designará um relator para análise e parecer do pedido de 
aproveitamento de Atividades Programadas, e aprovação pelo Colegiado do Programa. 

§3º Os pedidos devem ser protocolados na secretaria do PPGInfo a qualquer tempo, 
respeitado o prazo limite de 45 dias antes da defesa da dissertação. 
 
Art. 7º. Os casos omissos da presente Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do 
PPGInfo. 
 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado. 
 

Florianópolis, 14 de dezembro de 2015. 
 
 

Jordan Paulesky Juliani 
Presidente do Colegiado 
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PEDIDO DE AVALIAÇÃO 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Mestrando: 
Assinatura: 

Data de ingresso:        /        / 

USO EXCLUSIVO DO AVALIADOR 

Avaliador: Data da Avaliação:      /       / 

 

ATIVIDADE CRÉDITOS 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis A1, da área de Ciências 
Sociais Aplicadas 1  

2,0  
por artigo 

 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis A2, da área de Ciências 
Sociais Aplicadas 1  

1,5 
por artigo 

 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B1, da área de Ciências 
Sociais Aplicadas 1  

1,0 
por artigo 

 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B2, da área de Ciências 
Sociais Aplicadas 1  

- contenha artigos cujos autores doutores sejam vinculados a pelo menos três 
instituições diferentes daquela que edita o periódico, por volume. 

0,8 
por artigo 

 

Artigos publicados em Periódicos Científicos, Qualis B3, da área de Ciências 
Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências Humanas, que: 

- contenha artigos cujos autores doutores sejam vinculados a pelo menos três 
instituições diferentes daquela que edita o periódico, por volume. 

0,5  
por artigo 

 

Livro da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências Humanas, 
com, no mínimo, 50 páginas ou equivalente em formato digital, publicado por 
editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de 
pesquisa ou órgão oficial, com registro ISBN, autoria da publicação por docente 
e/ou discente do PPGInfo, com dados equivalentes ao da ficha catalográfica. 

2,0 
por livro 

 

Capítulo de Livro da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências 
Humanas, com, no mínimo, 50 páginas ou equivalente em formato digital, 
publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, 
instituição de pesquisa ou órgão oficial, autoria da publicação por docente e/ou 
discente do PPGInfo, com dados equivalentes ao da ficha catalográfica. 

1,5  
por capítulo 

 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico Internacional, da área de 
Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências Humanas, com texto 
completo publicado em Anais, com registro ISSN, vinculado ao projeto e linha de 
pesquisa do orientador, e à área de concentração do PPGInfo. 

1,0  
por trabalho 

 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico nacional, da área de 
Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências Humanas, com texto 
completo publicado em Anais, com registro ISSN, vinculado ao projeto e linha de 
pesquisa do orientador, e à área de concentração do PPGInfo. 

0,8  
por trabalho 

 

Apresentação de trabalho em Evento Técnico–Científico regional, da área de 
0,5  

por trabalho 
 

http://www.ppginfo.faed.udesc.br/


 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88.035-001 
http://www.ppginfo.faed.udesc.br 

Ciências Sociais Aplicadas 1 ou da área de Ciências Humanas, com texto 
completo publicado em Anais, com registro ISSN, vinculado ao projeto e linha de 
pesquisa do orientador, e à área de concentração do PPGInfo. 

Produção técnica, Patentes, Inovações: consultoria ou assessoria técnica, 
desenvolvimento de softwares, ferramentas tecnológicas, organização de base e 
banco de dados, editoria de periódicos técnico-científicos (editor científico, 
revisor), publicações técnicas para organismos públicos ou privados 
internacionais, nacionais, estaduais ou municipais (manuais, guias, taxonomias, 
ontologias, tesauros, relatórios técnicos), edição ou organização de livros, 
desenvolvimento de programas de extensão (mínimo três ações). 

1,0  
por produção 

 

Produção técnica e artística: campanhas de comunicação e publicidade, catálogos 
de exposições, organização de eventos acadêmicos e culturais, criação, produção 
e edição de vídeos, hipermídias, programas de rádios, televisão, elaboração e 
manutenção de websites, blogs, páginas em redes sociais, restauração de objetos 
culturais (documentos, obras tridimensionais) 

0,5  
por produção 

 

Ministrante de curso para formação de recursos humanos qualificados, nas áreas 
de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 40 horas ou mais. 

1,0  
por curso 

 

Ministrante de curso para formação de recursos humanos qualificados, nas áreas 
de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 20 a 39 horas. 

0,8  
por curso 

 

Ministrante de curso para formação de recursos humanos qualificados, nas áreas 
de Ciências Sociais Aplicadas 1, com 10 a 19 horas. 

0,5  
por curso 

 

Participação como palestrante, conferencista, integrante de mesa-redonda, 
ministrante de minicurso (mínimo 5 horas) em evento técnico-científico. 

0,25  
por articipação 

 

Total de Créditos Obtidos* 
 
 

Observações: 

 

 

 
*Os créditos referentes às produções, não poderão ultrapassar cinquenta por cento dos créditos exigidos em 
disciplinas eletivas, nesse caso, 4,0 (quatro créditos). 

 
As publicações devem ser referentes ao período em que o pós-graduando frequentou o Programa. 
 
 

 

Exclusivo do PPGInfo  

Aprovado na Reunião do Colegiado 
em:___________/__________/______ Assinatura do Avaliador 
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