
Anexo da Ficha de Avaliação da área de Filosofia 
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  
 

A área fará avaliação qualitativa de livros e capítulos de 

livros. 

Os PPGs  devem preencher os datos da produção total 

de livros e capítulos de livros dos docentes do Programa. 

Devem ser inseridos, na Plataforma Sucupira, os dados 

definidos no documento Classificação de Livros. 

Artigos Não há  
Não há avaliação qualitativa de artigos, mas apenas a 

avaliação geral e indireta através do Qualis Periódicos. 

Teses/ 

Dissertações 

Não há Cada programa indicará 5% das teses defendidas e 5% 

das dissertações defendidas no período, sendo o 

número de trabalhos indicados não inferior a duas (02) 

teses e duas (02) dissertações. 

Produtos Não há  

técnico- 

tecnológicos 
(Quantos 

destacados?) 

 A produção tecnológica/técnica será informada pelos 

PPGs, em sua totalidade, na Plataforma Sucupira. 

   
   

Produtos Identificar até 10, dentre os 21 tipos A área de Filosofia vai avaliar os seguintes tipos de PTT: 
técnico- 

tecnológicos 
(Quais tipos 

destacados?) 

definidos pelo GT.  

1.Produto bibliográfico 

2.Produto de Editoração  
3. Evento organizado 

  4. Material Didático 
  5. Curso para Formação Profiss. 
  6. Produto de Comunicação 
  7. Base de dados técnico-científica 
  8. Tecnologia Social 
  9. Acervo 
  Cada tipo se desdobra em subtipos detalhados no Anexo 

  da área de Filosofia. 

Artístico Não há Não há. 

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 

Até 4 produtos (bibliográfico ou técnico/tecnológico) no 

quadriênio. 
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 produtos; se atuou 4 anos, poderá 

indicar até 4 produtos). 
 

Produtos do 

programa 

 

De 5 a 10 melhores produtos por 

quadriênio, independentemente do 

tipo de produto. 

A área solicita a indicação de 5 melhores itens da 

produção intelectual (bibliográfica ou 

técnica/tecnológica), relativos à produção intelectual do 

corpo docente, do corpo discente e/ou de egressos. Para a 

seleção, deverão ser considerados aspectos tais como: 

relevância, inovação e impacto social tendo em vista a 

avaliação global das atividades do programa. Neste 

sentido, faz-se necessário que a justificativa contemple 

esses aspectos aqui indicados. 

Egressos 

 

• Até 5 casos exitosos por período 

(máx. 15). A área define quais 

períodos. 

− 1º período: 2016-2020 (até 5 anos 

de titulação) 

− 2º período: 2011-2015 (de 5 a 10 

anos pós titulação) 

− 3º período: 2006-2010 (de 10 a 15 

anos pós titulação) 

Deverão ser indicados, na Plataforma Sucupira, ao final 

do quadriênio, até 4 casos exitosos por período. Serão 

considerados os egressos nos períodos de titulação 2006- 

2010; 2011-2015; 2016-2020. 

 


