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RESOLUÇÃO COSUP Nº 01 DE 17 DE
JUNHO DE 2019
Estabelece critérios para aferir a produtividade
intelectual dos docentes da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (UNILA), e
revoga a Resolução COSUP nº 06/2015 e dá
outras providências.

Mais informações acesse:
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/normas

• Esse documento apresenta alguns links para transição dos slides ou acesso a outras informações.
• As informações aqui reunidas têm como objetivo clarificar/auxiliar o preenchimento da planilha de produtividade docente.
Nesse sentido, tais informações aqui contidas não exime ou retira a obrigação e a responsabilidade do docente
pesquisador ou usuários em ler integralmente as informações contidas em resoluções e normativas vigentes.

PLANILHA DE
PRODUTIVIDADE
INTELECTUAL
Marque (X) a
subárea
corresponde a
grande área do
conhecimento*
Informações (Campo A)
Quantitativo sobre os
artigos publicados e
em destaque no
período de “validade”
(ver próximas páginas
para mais informações)

Escreva o
nome
completo

Informações
sobre o período
de “validade”
das produções a
serem
consideradas no
computo de
pontuação.

Informações (Campo B)
sobre os orientações
(concluídas) no
período de “validade”

Informações (Campo C)
sobre o projetos aprovados
como COORDENADOR
(aprovado/execução no
período de “validade”)

*Observe se em edital solicita-se
sua vinculação ao projeto de
pesquisa aprovado no Instituto
e cadastrado (SIGAA) na
PRPPG e com Plano de Trabalho
(se for o caso).

CAMPO A*

Informações sobre os artigos publicados e em
destaques no período de “validade”.
 Correlacionar os artigos publicados com o Qualis correspondente da subárea
marcada (com o X) no campo da planilha informação. Veja o exemplo na
sequência.
 Os artigos em destaque não necessariamente possuem a obrigatoriedade de ser
no período de “validade” das produções (clique aqui para mais informações).
 Marcar artigos com produção com alunos da UNILA. Entende-se como aluno da
UNILA aquele que durante a produção possui vínculo com a UNILA. Ex-alunos não
podem estar pontuados nesse campo (coluna 5, Campo A), caso na produção
não haja a citação da UNILA como vinculação.

*Considera-se no âmbito da PRPPG, por exemplo, somente o CAMPO A, B e C (Art. 1º, § 2°, da RESOLUÇÃO COSUP Nº 01, de 17 de junho de 2019)

EXEMPLO
(ilustrativo)

EXEMPLO
Pesquisadora: Marie Curie
Grande Área do Conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra
Subárea: Química
Período: de 2015 a 2020 e destaques
Campo A: de 2015 a 2020 e destaques há
9 publicações no total sendo, 3 com
aluno(a) da UNILA. Ver informações na
sequência!
Campo B: Total de orientações de TESE,
DISSERTAÇÃO, PLANO DE IC/ITI E TCC
(GRADUAÇÃO)
E
MONOGRAFIA
(ESPECIALIZAÇÃO, POR EXEMPLO)

Campo B: Dois projetos aprovados como
coordenador(a)

Pontuação Total: 182 da pesquisadora

EXEMPLO

Pesquisadora: Marie Curie
Grande Área do Conhecimento: Ciências
Exatas e da Terra
Subárea: Química
Período: de 2015 a 2020 e destaques

Campo A:

de 2015 a 2020 e destaques há 9 publicações
marcadas, sendo:
• 5 artigos em destaques e publicados em: 1980, 2005, 2010, 2010
e 2012.
• 4 artigos entre 2015 e 2020.
Títulos
ACS CHEMICAL BIOLOGY

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY (ONLINE)
Nesse campo a Pesquisadora Marie Curie irá
pontuar:
•
40 pontos em A1 (20 + 20 (com aluno(a));
•
36 pontos em A2 (18 + 18 (com aluno(a));
•
15 pontos em B1;
•
24 pontos em B2;
•
6 pontos em B3;
•
3 pontos em B4;
•
6 pontos em B5 (2 + 2 + 2 (com aluno(a));
Total (Campo A) = 130 pontos

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY
ACTA HISTOCHEMICA (PRINT)
APPLIED OPTICS
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE
ARQUEOLOGÍA IBEROAMERICANA
ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
FIELD ACTIONS SCIENCE REPORTS

Passos para verificação do Qualis
1°) Acessar: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml

2°) Clique aqui

3°)
 Leia a informação
 Use a barra de
rolagem para ir até
o final da página
 Clique em “Faça
aqui sua pesquisa”

4°)
Clique em
“Qualis
Periódicos”

5°)
Faça a busca
conforme
preenchimento e
orientação na
Planilha de
Produtividade
Intelectual

6°) A busca pode ser feita

tanto pelo nome da
revista/jornal,
quanto
pelo ISSN. Em muitos
caso o ISSN é o mais
adequado,
pois
há
revista/jornal
com
o
mesmo
nome
ou
diferenças (online ou
print).

Após finalização pela busca dos Qualis na CAPES...
Pesquisadora: Marie Curie
Grande Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subárea: Química
Período: de 2015 a 2020 e destaques

Campo A: de 2015 a 2020 e destaques há 9 publicações marcadas, sendo:
•
•

5 artigos em destaques e publicados em: 1980, 2005, 2010, 2010 e 2012.
4 artigos entre 2015 e 2020.

ISSN

Título

Área de Avaliação

Classificação

1554-8929

ACS CHEMICAL BIOLOGY

Química

A1

1098-5336

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY (ONLINE)

Química

A2

0753-3322

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

Química

B1

0065-1281

ACTA HISTOCHEMICA (PRINT)

Química

B2

1559-128X

APPLIED OPTICS

Química

B2

1995-7645

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE

Química

B3

1989-4104

ARQUEOLOGÍA IBEROAMERICANA

Química

B4

0102-0935

ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA

Química

B5

1867-8521

FIELD ACTIONS SCIENCE REPORTS

Química

B5

CAMPO B

Informações

sobre os orientações (concluídas) no período de “validade”. Em agência de
fomento ou reguladoras veem considerando a coorientação também com
orientação. No caso da IC/ITI aqui deve ser computado o plano de
trabalho orientado pelo docente pesquisador.

CAMPO C

Informações

Colocar o quantitativo dos projetos aprovados como COORDENADOR
(aprovado/execução no período de “validade”)

MARQUE
Nesse campo se
considera o artigo
publicado com
uma das suas “5
produções mas
relevantes”. Essa
produção deverá
aparecer no
Curriculum Lattes
marcado como:

Clique aqui para voltar ao campo anterior!

