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Considerações sobre classificação de Eventos, critérios para a estratificação e uso dos 

mesmos na avaliação. 

 

No processo de avaliação de seus Programas de Pós-Graduação (PPG), a Área 

de Ensino valoriza toda a produção bibliográfica dos docentes e discentes. Por 

produção bibliográfica entende-se três tipos: artigos, livros/capítulos e trabalhos 

completos em anais de eventos. Outros três documentos especificam os critérios 

de classificação de artigos em periódicos, de livros e capítulos, e ainda da 

produção técnica-educacional, com materiais e processos educacionais, cursos 

de curta duração e atividades de extensão relacionadas às práticas docentes. 

Neste documento, fruto dos debates nos Seminários de Área, estão 

apresentados os critérios para classificação dos trabalhos completos publicados 

em anais de eventos que são valorizados na Área. Considera-se a participação 

discente em eventos científicos relevante para o contato com a comunidade, 

troca de experiências, estabelecimento de colaborações, ajustes no 

desenvolvimento do projeto de pesquisa, entre outros fatores. Como o principal 

produto da Pós-Graduação é a formação discente, uma medida do desempenho 

pleno do corpo discente repousa na coautoria em produções de maior qualidade. 

Por essa razão, consideram-se, para fins de avaliação da produção intelectual 

do programa, os trabalhos gerados por egressos até cinco anos após a 

conclusão do curso, sempre que caracterizados como frutos de suas teses ou 

dissertações. Neste documento, relacionado à avaliação de trabalhos completos 

em anais de eventos, inicialmente é apresentada uma definição de evento 

científico, seguida de uma tipologia com sua descrição. Após, são apresentados 

os critérios utilizados na qualificação dos eventos com sua estratificação e 

pontuação na Avaliação Quadrienal. Por último, é apresentado um modelo de 

ficha a ser usada na avaliação. 

 
 

1 Definição de Evento Científico 
 
 

Evento Científico é uma atividade que tem como objetivos: reunir especialistas e 
interessados em determinadas áreas do saber para discussão de temas que 
atendam a preocupações comuns, com vistas à atualização e ao progresso da 
pesquisa científica em uma área; divulgar resultados de pesquisa dos 
pesquisadores e colocá-la em debate com vistas a sua qualificação e validação 
no âmbito da comunidade científica; incentivar o desenvolvimento de campos de 
pesquisa ainda emergentes; e promover a formação de pesquisadores.  
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2 Tipologia 
 
 

Os eventos científicos podem ser categorizados e definidos: 
 

2.1 Congresso - Reunião ou encontro de pesquisadores e/ou profissionais com 
interesse em pesquisa acadêmica com vistas à apresentação de resultados de 
pesquisa em andamento, de desenvolvimentos em uma dada linha de pesquisa 
ou estado da arte em um dado campo ou tópico de interesse. Pode incluir várias 
atividades, tais como mesas-redondas, conferências, simpósios, palestras, 
comissões, painéis, minicursos, entre outras.  
 
2.2 Simpósio - Reunião de iniciativa de determinada comunidade científica em 
torno de um assunto específico com vistas a agregar resultados e considerações 
de modo a promover avanço no sentido de sua clarificação. Pesquisadores 
convidados apresentam suas considerações e/ou resultados sobre o tema, para 
debate amplo com um público com interesses comuns. 
 
2.3 Encontro - Reunião de iniciativa de determinada comunidade científica na 
qual pesquisadores, docentes, estudantes de pós-graduação e de graduação ou 
outros profissionais têm a possibilidade de apresentar seus resultados de 
pesquisa e relatos de experiências em determinada área ou tema para coloca-
los em debate, com vistas a qualificá-los e validá-los. Nos encontros também 
pode haver atividades, tais como mesas-redondas, conferências, palestras, 
painéis, minicursos, entre outras atividades de atualização e divulgação com 
vistas ao avanço da área, bem como debates sobre temas relevantes, atuais e 
polêmicos no âmbito da área.  

 
2.4 Colóquio - Evento de menor porte do que um encontro, com vistas a 
intensificar o diálogo de pesquisadores, alunos e/ou profissionais em torno de 
um tópico ou questão específica, de modo a promover avanço no entendimento 
deste ou gerar questões a serem investigadas como continuidade. 

 
2.5 Workshop - Reunião de pesquisadores e/ou técnicos que dão apoio à 
pesquisa, em torno do desenvolvimento de técnicas, metodologias ou práticas 
que sejam úteis à condução de pesquisa em determinado campo. O workshop 
pode ser conduzido por um pesquisador/profissional ou sua condução pode ser 
compartilhada em função de seus objetivos específicos.  

 
2.6 Reunião - Reunião de pesquisadores, podendo ser estendida a profissionais 
vinculados à atividade científica e aos alunos, para a apresentação e discussão 
de assuntos pertinentes à atividade científica/acadêmica ou à gestão em ciência. 

 
2.7 Seminário - Reunião de um grupo de estudos/pesquisa em torno de um 
tópico exposto oralmente por um ou mais dos participantes, usualmente relativo 
à pesquisa em andamento a ser discutida pelos participantes. 

 



Ministério da Educação 
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior   

Diretoria de Avaliação 
[46.ensi@capes.gov.br] 

 
 

 
 

2.8 Painel - Exposição de visões, abordagens relativas a um tema por um 
pequeno número de especialistas. Usualmente, uma das atividades 
programadas em congressos.  

 
2.9 Fórum - Tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é envolver a efetiva 
participação de um público interessado para o tratamento de questões 
relevantes sobre desenvolvimento científico, ações sociais em benefício de 
grupos específicos ou da humanidade em geral.  

 
2.10 Conferência - Apresentação pública ou preleção sobre tema (assunto 
técnico, artístico, científico ou literário) de interesse de uma comunidade por 
parte de pesquisador/profissional/ especialista com notoriedade na área em que 
atua. 

 
2.11 Palestras e Ciclo de Palestras - Sequência de apresentações públicas 
sobre determinado tema de interesse oriunda de iniciativas da parte de 
instituições científicas/educacionais ou profissionais para as quais a 
apresentação do produto da pesquisa acadêmica seja relevante, ou oriunda de 
redes de cooperação nacionais ou internacionais. 

 
2.12 Jornada - Encontro curto (de um dia de duração), usualmente organizados 
por grupos de pesquisa, de âmbito regional ou local, para discutir assuntos de 
interesse do grupo. As conclusões podem definir linhas norteadoras para 
trabalho futuro. 

 
2.13 Feira (ou Mostra) - exposição pública de trabalhos, materiais e outros 
produtos decorrentes de atividade acadêmica (científica, literária, artística).  

 
2.14 Escola – cursos monográficos intensivos ministrados por pesquisadores de 
notório saber em áreas relevantes. 

 
 

3 Critérios de Avaliação 
 
 

A realização de eventos constitui produção significativa e relevante na Área de 
Ensino, tanto para docentes quanto para discentes. Partindo de tal 
consideração, são definidos critérios para sua avaliação. As orientações e 
critérios aqui definidos objetivam considerar a produção de eventos de 
programas de pós-graduação, de grupos/ redes de pesquisadores, de 
instituições acadêmicas e de associações científicas, que servirão de parâmetro 
para avaliar a produção individual de professores, pesquisadores e alunos.  

 
 

3.1 - Consolidação. A consolidação do evento é avaliada pelo número e 
periodicidade das edições. Em caso de evento não seriado, será considerada a 
contribuição científica para a Área em termos de consolidação teórica. 
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3.3 Abrangência. A abrangência do evento é avaliada em cinco estratos, a 
saber: 

 
3.3.1 Internacional - Eventos de entidades de âmbito internacional ou mundial, 
de caráter itinerante ou não, e eventos que, não sendo de associações 
internacionais, apresentem: 1-comissão organizadora composta por 
representantes de pelo menos uma instituição estrangeira reconhecida 
internacionalmente; 2 - comitê científico com a maioria de membros de 
instituições estrangeiras; 3 – maioria dos conferencistas convidados 
provenientes de instituições estrangeiras de qualidade reconhecida e/ou com 
produção científica ou atuação acadêmica reconhecida internacionalmente e 4 - 
chamada internacional para submissão de trabalhos no evento, programa, 
divulgação e apresentação de trabalhos nas línguas do evento.  

 
3.3.2 Nacional - Eventos de entidades associativas nacionais, de caráter 
itinerante ou não, e eventos que, não sendo de associações nacionais, 
apresentem: 1 - comissão organizadora composta por representantes de pelo 
menos duas instituições nacionais de qualidade reconhecida; 2 - comitê 
científico com maioria de pesquisadores de reconhecida qualidade em âmbito 
nacional, provenientes de diferentes estados do país; 3 - maioria dos 
palestrantes convidados provenientes de instituições nacionais, de diferentes 
estados do país, de qualidade reconhecida, e/ou com produção científica ou 
atuação acadêmica reconhecida em nível nacional; 4 - chamada para trabalhos 
de ampla circulação nacional. 

 
3.3.3 Regional - Eventos em copromoção por, no mínimo, duas instituições 
relevantes em suas regiões, que visem a integrar programas de uma mesma 
região ou pesquisadores que trabalham em torno de um mesmo tema, 
apresentando: 1- comissão organizadora composta por docentes/pesquisador 
com produção acadêmica relevante na área assim como de estudantes de pós-
graduação/iniciação científica; 2- comitê científico com docentes/pesquisadores 
de produtividade acadêmica relevante na área em que atua; 3 – maioria dos 
docentes/pesquisadores provenientes de instituições da região do evento ou de 
âmbito nacional; 4 - chamada para trabalhos em âmbito regional ou nacional  

 
3.3.4 Estadual - Eventos promovidos por instituição (ou órgão ou entidade) 
acadêmica, universitária, de pesquisa que possibilite: 1- comissão organizadora 
composta por docentes/ pesquisadores, com produção acadêmica relevante na 
área assim como de estudantes de pós-graduação/iniciação científica/iniciação à 
docência; 2 - comitê científico composto pela maioria de docentes/pesquisadores 
com produtividade acadêmica relevante na área em que atua; 3 – maioria dos 
palestrantes provenientes de instituições da região do evento ou de âmbito 
nacional; 4-participação efetiva de discentes de programas de pós-graduação. 

 
3.3.5 Local – Evento destinado predominantemente ao público interno da 
instituição promotora apresentando: 1- comissão organizadora composta por 
docentes/pesquisadores com produção acadêmica relevante na área assim 
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como de estudantes de pós-graduação/iniciação científica; 2 - comitê científico 
composto pela maioria de docentes/pesquisadores com produtividade 
acadêmica relevante na área em que atua; 3- maioria dos palestrantes 
provenientes de instituições locais ou de âmbito regional; 4 - participação efetiva 
de discentes de programas de pós-graduação. 

 
 

 
4 Estratos e Valor de trabalho completo em evento para a Avaliação 
Quadrienal de 2017 

 
 

Estrato Nota no processo 
de classificação 

pela comissão de 
Área 

Valor do trabalho 
em evento para a 

Avaliação 
Quadrienal 

E1 31-40 20 

E2 21 – 30 15 

E3 11-20 10 

E4 5-10 5 

ENC 0 0 

ENC = Evento não Classificado 

 
5 Outras informações 
 
 
5.1 Os eventos serão avaliados a partir das informações e da produção 
disponibilizadas em mídias digitais online. Desse modo, a apresentação da URL 
do trabalho completo em anais é obrigatória na Plataforma Sucupira. 
5.2 Devem ser apresentados claramente na Plataforma Sucupira o nome e a 
edição do evento, o número inicial e final das paginas. 
5.3 Deve ser facilmente localizável o endereço da página do evento para a 
obtenção da informação sobre a abrangência (Internacional ou similar, nacional, 
regional, local), conforme definições supramencionadas. 
5.4 Para ser considerado trabalho completo em anais, deve ter cinco páginas ou 
mais. 
5.5. Limites: Permanece a observação sobre o limite de publicação de trabalhos 

em anais de três vezes em relação ao número de artigos em periódicos 

qualificados. 
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INSTRUMENTO PARA AVALIAR O EVENTO 

 

 

Título do evento: 

Site do evento:  

Número de edição do evento: Periodicidade: 

Abrangência: (   ) internacional   (   ) nacional    (   ) regional     (   ) estadual    (   ) local 

 

Critério Consolidação    

Categorias/ Definições (Até 20 pontos) Valor 

Eventos anuais com dez ou mais edições, bianuais com 
cinco ou mais edições ou mais e trienais com quatro ou 
mais edições.  

100% = 20 pontos  

Eventos anuais de sete a nove edições, bianuais com 
quatro edições e trienais com três edições. 

75% = 15 pontos  

Eventos anuais de quatro a seis edições ou bianuais com 
três edições e trienais com duas edições. 

50% = 10 pontos  

Eventos anuais de uma a três edições, bianuais com uma 
ou duas edições e trianuais com uma ou duas edições. 

25% = 5 pontos  

Critério Abrangência   

Categorias/Definições (Até 20 pontos) Valor 

Alcance internacional 100% = 20 pontos  

Alcance Nacional  100% = 20 pontos  

Alcance regional 75% = 15 pontos  

Alcance estadual 50% = 10 pontos  

Alcance local 25% = 5 pontos  

Evento sem caracterização quanto à abrangência. O ponto  

TOTAL GERAL DE PONTOS DO EVENTO   

ESTRATO   

 


