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BAREMA DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E SOCIEDADE 
 
 
 

BAREMA DE (RE)CREDENCIAMENTO DOCENTE (PERMANENTE, COLABORADOR, VISITANTE) 

Professor (a):  

Categoria:  
(    ) Permanente           (   )Colaborador   (   ) Visitante 

Produção do Quadriênio: Situação:  
(  ) Aprovado(a)           (   )Reprovado(a) 

 

PRODUÇÃO INTELECTUAL E TÉCNICA 

 

PRODUÇÃO/PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTOS 

Livro autoral com conselho editorial (10 pontos por livro) 20  

Livro autoral sem conselho editorial (07 pontos por livro) 07  

Livros didáticos destinados ao ensino fundamental, médio e superior (07 
pontos por livro) 

07  

Organização de livro com conselho editorial (03 pontos por livro) 06  

Organização de número temático de periódico/dossiê (Qualis entre 
Qualis A1 e B2) (02 pontos por organização) 

04  

Organização de número temático de periódico/dossiê (Qualis entre 
Qualis B2 e B4) (01 ponto por organização) 

02  

Capítulos de livros com conselho editorial (03 pontos por capítulo) 
 

15  

Artigos/resenha em periódicos entre Qualis A1 e A2 (04 pontos por 
publicação) 
*Havendo artigos/resenhas que excedam a pontuação máxima os lançamentos 

deverão ser feitos no estrato posterior  

08  

Artigos/resenha em periódicos Qualis B1 e B2 (03 pontos por publicação) 
 

06  

Artigos/resenha em periódicos Qualis B3 e B4 (02 pontos por publicação) 
 

08  

Artigos completos em Anais de Congressos (02 pontos por publicação) 
 

06  

Artigo ou resenha em jornal ou revista (01 ponto por publicação) 02  

Artigo publicado em revista sem Qualis (0,5 ponto por artigo) 01  

Prefácio ou outra apresentação de publicação (01 ponto por produção) 02  

Produção de verbetes (01 ponto por produção) 02  

Traduções de livros (0,5 pontos por tradução) 01  

Traduções capítulo de livro/artigo científico (02 pontos por produção) 02  

Projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento (02 pontos por 
projeto) 

02  
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Editoria de periódico científico (01 ponto por editoria) 01  

Apresentação de trabalhos em congresso ou evento similar: conferência, 
palestra, mesa redonda, minicursos (01 ponto por trabalho) 
 

10  

Organização de anais de eventos científicos com ISBN 01 ponto por 
produção) 

02  

Organização de evento, coordenação de simpósios e produção técnica 
(pareceres para periódicos, pareceres para agências de fomento, 
pareceres de 1ª qualificação de doutorado etc.) (01 ponto por atividade) 
 

10  

Orientação de trabalhos científicos (02 pontos por trabalho) 10  

Participação em banca examinadora e comissões julgadoras (seleção e 
concurso de professores, outras comissões) – 02 pontos por 
participação 

08  

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (graduação, 
especialização lato sensu e stricto sensu) – 02 pontos por participação 

08  

TOTAL 150  

 

 

 

 

NOTAS DE CORTE 

Professor permanente (com mais de 5 anos 
de doutoramento) 

Mínimo de 55 % do barema 

Professor Colaborador Mínimo de 40% 

Professor visitante Mínimo de 60% 

Professor jovem doutor ( até 5 anos de 
doutoramento)        

Mínimo de 30% 

 

 

 O percentual de jovens doutores do programa é 20% a serem credenciados. 

 
 
Aprovado em reunião de Colegiado Pleno em 26/08/2022. 
 


