
 

Anexo da Ficha de Avaliação da Área de Computação 
Orientações quanto ao registro de resultados e produções intelectuais 

              
Tipo Orientação geral (Quantidade) Orientação da área 

Produtos destacados por subtipo, para fins de classificação 

Livros Não há 

 

Avaliação somente qualitativa considerando os indicadores sugeridos 

pelo GT Qualis Livros, mas sem a geração de um Qualis livros. 

Artigos Não há A Área avalia artigos de periódicos e eventos. Um Qualis eventos será 

criado de acordo com o recomendado pelo GT – Qualis Artístico e 

Eventos. Melhores artigos, de eventos e periódicos deverão ser 

informados no ANEXO 3. Neste anexo serão informadas as 4N 

produções intelectuais do quadriênio consideradas mais importantes 

pelo programa, onde N é o número médio de professores permanentes 

do programa. A proporção entre artigos de eventos e periódicos deve 

seguir o expresso no Documento de Área. 

Teses/ 

Dissertações 

Não há Será analisado o alinhamento das dissertações ou teses com as linhas 

de pesquisa e área(s) de concentração do programa. A qualidade 

também será analisada pelas produções resultantes das dissertações ou 

teses, e prêmios (ANEXO 5). 

Produtos 

técnico-

tecnológicos 

Subtipos segundo descrito abaixo. Produtos técnico-tecnológicos mais relevantes deverão ser listados no 

ANEXO 4 - M produções técnicas mais relevantes. Onde M é o maior 

valor entre 5 e N/4, sendo N o número médio de professores 

permanentes do programa. 

Produtos 

técnico-

tecnológicos 

1) Produto Bibliográfico 

2) Ativos de Propriedade Intelectual 

3) Tecnologia Social 

4) Curso de formação profissional  

5) Produto de editoração 

7) Software/Aplicativo (Programa de 

computador) 

8) Evento organizado 

9) Norma ou Marco regulatório 

15) Base de dados técnico-científica 

20) Empresa ou Organização social 

inovadora 

A Área, em conjunto com o Fórum de Coordenadores de Programas 

de Pós-graduação em Computação, fez dois levantamentos junto aos 

coordenadores de Programas para identificar os produtos técnico-

tecnológicos (PTT) mais relevantes: em 2018 e 2019.  

 

Os principais mencionados em 2018 constam no Documento de Área 

e são: a) desenvolvimento de produto patenteável; b) desenvolvimento 

de processo patenteável; c) software (programa de computador); d) 

artigo publicado em revista técnica; e) desenvolvimento de tecnologia 

social; f) participação em comissão técnico-científica; g) base de dados 

técnico-científica; h) membro de conselho gestor ou comitê técnico; i) 

organização de revista, anais (incluindo editoria e corpo editorial); j) 

organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia. 

 

Em 2019 (com finalização em 2020) uma nova consulta foi realizada 

seguindo o recomendado pelo GT de Produção Técnica, e os principais 

mencionados foram os seguintes: a) Ativos de Propriedade Intelectual; 

b) Produto Bibliográfico; c) Software/Aplicativo (Programa de 

computador);  d) Evento organizado; e) Tecnologia Social; f) Empresa 

ou Organização social inovadora; g) Base de dados técnico-científica; 

h) Norma ou Marco regulatório; i) Curso de formação profissional. 

 

Desta forma, a Área considera que todos os mencionados acima são 

relevantes mas seguirá os seguintes 10 subtipos (dos 21 mencionados 

pelo GT de Produção Técnica):  

1) Produto Bibliográfico 

2) Ativos de Propriedade Intelectual 

3) Tecnologia Social 

4) Curso de formação profissional  

5) Produto de editoração 

7) Software/Aplicativo (Programa de computador) 

8) Evento organizado 

9) Norma ou Marco regulatório 

15) Base de dados técnico-científica 

20) Empresa ou Organização social inovadora 

 

Outros poderão ser mencionados e justificados no ANEXO 4 à Ficha 

de Avaliação da Área. 

 

Artístico Não há Entretanto, caso seja necessário, os programas podem justificar no 

ANEXO 4. 



 

Anexo da Ficha de Avaliação da Área de Computação 
Orientações quanto ao registro de resultados e produções intelectuais 

              
Tipo Orientação geral (Quantidade) Orientação da área 

 

Melhores produtos do quadriênio 

Produtos 

por docente 

permanente 

Até 4 produtos por docente permanente 

no quadriênio 

• Para o cálculo: o número máximo de 

produtos dependerá do tempo de 

atuação do docente no programa como 

permanente (por exemplo, se atuou 2 

anos como docente permanente, poderá 

indicar até 2 produtos; se atuou 4 anos, 

poderá indicar até 4 produtos. 

 

A Área seguirá a orientação geral do CTC-ES da CAPES. Neste item 

podem ser indicados produtos bibliográficos ou técnicos, já relatados 

nos ANEXOS 3 e 4. 

Produtos do 

programa 

De 5 a 10 melhores produtos por 

quadriênio, independentemente do tipo 

de produto 

 

A Área utilizará o ANEXO 6 para esta análise. ANEXO 6 - M casos 

de sucesso que ainda tem algum impacto no quadriênio 2017-2020. 

Onde M é o maior valor entre 5 e N/4, sendo N número médio de 

docentes permanentes do programa (saturando no valor 10).  

Egressos M egressos destaques nos últimos 15 anos 

(onde M é o maior valor entre 5 e N/4, sendo 

N número médio de docentes permanentes 

do programa) 

A Área utilizará o ANEXO 7 para esta análise.  

 

 


