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DADOS DO PROJETO:
 Neste item deve ser preenchido o título do projeto, nome do
orientador e número de cadastramento do projeto na Propesp.
 No item “Grande Área” o candidato deve selecionar a grande
área correspondente ao PROJETO proposto para seleção.
 No item “Sub-área” o candidato deve selecionar sua sub-area
dentro da grande área previamente indicada.
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS COM
CORPO EDITORIAL:
 Na avaliação do artigo deve-se utilizar a classificação do qualis
na sub-área selecionada previamente;
 Caso o artigo não esteja classificado no qualis na sub-area
selecionada, deve-se verificar o JCR e após, com este fator de
impacto, classificar o artigo de acordo com a classificação do
documento de área da CAPES da sub-area selecionada;
 Se a revista não tiver JCR, o artigo será classificado como C;
 Artigo aceito, somente poderá ser avaliado se estiver com DOI
válido para que o artigo seja encontrado;
LIVROS:

 Na avaliação do livro, deve-se pontuá-lo considerando se
possui corpo editorial, escrita ou organização, bem como se é
livro inteiro ou capítulo;
ARTIGOS COMPLETOS EM ANAIS COM CORPO EDITORIAL:
 Congresso internacional deve ser considerado aquele que for
itinerante, possuir comitê científico, no nome do evento deverá
estar escrito Internacional, Mundial, Latino Americano ou algo
que comprove que o evento não é Nacional ou Regional,
mesmo estando em língua inglesa
 Deve-se considerar trabalho completo quando os anais
apresentam 4 ou mais páginas;
COMUNICAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO:
 Deverão ser considerados resumos ou resumos expandidos,
os trabalhos que apresentarem até 3 páginas;
ORIENTAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO:
 Deve ser considerado o número total de orientados do ano
recorrente do Edital como orientação principal;
CO-ORIENTAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO:
 Deve ser considerado o número de co-orientações de
mestrado e doutorado defendidas e aprovadas;
DESENVOLVIMENTO OU GERAÇÃO DE TRABALHOS COM
PATENTE:
 As patentes concedidas ou depositadas devem ter o número
no currículo, caso contrário não serão consideradas;

