
RESOLUÇÃO No. 005/2012 - PPGCA 

Dispõe sobre os critérios para determinação do número 

de orientações para cada docente do Mestrado 

Acadêmico em Computação Aplicada. 

 

O Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada 

do DCC-CCT-UDESC, no uso de suas atribuições e considerando a deliberação do 

Colegiado, tomada em 22/6/2012,  

RESOLVE: 

 

Art 1º - O número de orientados simultâneos de um docente do PPGCA será definido 

com base na sua produtividade, nos últimos três anos, considerando as publicações 

classificadas nos estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 do Qualis da Área de 

Computação. 

Art 2º - Os periódicos que não estão no Qualis podem ser utilizados para cálculo da 

produtividade. Para efeito de equivalência com o Qualis será utilizado o índice JCR, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Estratos Qualis em função do JCR 

Estrato 
Equivalente 

JCR   
do Periódico 

A1 JCR >1,42 

A2 1,20 < JCR ≤1,42 

B1 0,95 < JCR ≤ 1,20 

B2 0,20 < JCR ≤ 0,95 

B3 0,10<  JCR ≤ 0,20 

B4 0,00 < JCR ≤ 0,10 

B5 JCR = 0,0 

C Periódicos sem JCR. 



 

Art. 3º - A avaliação da produtividade será feita no final de cada ano para vigorar no 

ano seguinte, considerando o ano fiscal cheio. 

 

Art 4º - A avaliação da Produtividade será realizada conforme os critérios a seguir: 

§ 1º- O Índice Geral de Produtividade (Ig) será calculado pela soma da 

produtividade em periódicos (Ip) e eventos (Ie) nos últimos três anos pela 

seguinte fórmula:  Ig = 2*Ip + Ie; 

§ 2º - O Índice de Produtividade em Periódicos (Ip) nos últimos três anos será 

calculado considerando os artigos publicados em periódicos com as seguintes 

ponderações: Ip = Pp(1) + Pp(2)*0,95 + Pp(3)*0,90; onde Pp representa a 

produtividade anual em periódicos e o número entre parênteses denota a idade 

da publicação.  

§ 3º - O Índice de Produtividade em Eventos (Ie) nos últimos três anos será 

calculado considerando os artigos publicados em eventos com as seguintes 

ponderações: Ie = Pe(1) + Pe(2)*0,7 + Pe(3)*0,4; onde Pe representa a 

produtividade anual em eventos o número entre parênteses denota a idade da 

publicação; 

§ 4º - A idade da publicação (indicada entre parêntesis nas fórmulas 

apresentadas nos parágrafos 2 e 3) é considerada a partir da data de avaliação 

da produção, sendo que: (1) indica as publicações que ocorreram no ano 

corrente cheio, ou seja, até 1º de janeiro do ano da avaliação; (2) indica as 

publicações que ocorreram no ano anterior ao da avaliação; e (3) indica as 

publicações que ocorreram dois anos antes do ano da avaliação. 

§ 5º - Para o cálculo da produtividade anual tanto em periódico (Pp) quanto em 

eventos (Pe) será aplicada a seguinte ponderação: n(A1) + n(A2)*0,85 + 

n(B1)*0,7 + n(B2)*0,5 + n(B3)*0,2 + n(B4)*0,1 + n(B5)*0,05, onde n é o número 

de publicações daquele tipo (periódico ou evento) classificadas de acordo com 

o seu estrado Qualis; 

 

 

 

 



Art 5º - Para definição do número máximo de orientações simultâneas serão 

utilizados os critérios da Tabela 2. 

TABELA  2 – Critério para número de orientações simultâneas. 

Produtividade Orientandos Simultâneos 
Ig >= 1,0 Até 5 
Ig >= 0,7 Até 4 
Ig >= 0,4 Até 3 
Ig >= 0,2 Até 2 
Ig >= 0,1 Até 1 
Ig < 0,1 Suspende Novas 

Orientações (zero novas 
orientações) 

 

Parágrafo único – O número máximo de novas orientações que podem ser 

iniciadas a cada semestre é dado pelo número de orientações simultâneas 

aferidas na Tabela 2, subtraído do número de orientações correntes. Caso o 

resultado seja menor ou igual a zero não serão permitidas novas orientações, 

porém as orientações já iniciadas serão mantidas até o seu término. 

 

Art. 6º - O docente não poderá iniciar mais que duas novas orientações por semestre, 

com o máximo de três novas orientações por ano letivo. 

Parágrafo único – Caso o professor obtenha bolsas que não sejam oferecidas 

pelo programa, o caput deste artigo fica relaxado. 

 

Art. 7º – A flexibilização temporal dos critérios acima serão avaliadas pelo Colegiado 

para atender situações especiais, tais como: iminência de término de orientação, 

artigo aceito e não publicado, limites mínimos de corpo docente, necessidade de 

oferta de disciplinas, captação de bolsas feita individualmente pelo(s) professor(es), 

dentre outras. 

 

Art. 8º – Estas regras serão revistas após a primeira avaliação do curso de Mestrado 

Acadêmico em Computação Aplicada (triênio 2013-2015) realizada pela CAPES. 

 

Art. 9º  – Nos 4 primeiros semestres de funcionamento do PPGCA o limite máximo de 

orientações simultâneas será igual a três. 



Art. 10º – Estas regras serão aplicadas a partir do segundo semestre de 2013  (ou 

seja, para entradas em 2014-1 e 2014-2) caso o docente possa aumentar o seu 

número de orientações simultâneas (de outra forma, continua limitado a três). 

 

Art. 11º – Estas regras serão aplicadas a partir do segundo semestre de 2014 (para 

entradas a partir de 2015) para todos os seus efeitos e em todas as situações. 

 

Art. 12º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Art. 13º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Joinville, 22/6/2012 

 

 

Prof. Marcelo da Silva Hounsell 

Presidente do CPGCA 


