Classificação para as Bolsas de Doutorado.
(ATA Reunião da comissão de Bolsas do PPG-CC realizada em 26/07/2012)

A classificação será feita da seguinte forma:
·

PE = o número de publicações em eventos do aluno nos últimos 3
anos;

·

PP = o número de publicações em periódicos do aluno nos últimos 3 anos;

·

M = Somatório das notas das disciplinas do doutorado (exclui-se
PESCD ou correlata) dividido por 8. O somatório é dividido por 8,
por serem exigidas 8 disciplinas no programa de doutorado. Alunos que convalidaram 32 créditos (por terem diploma de mestrado reconhecido pela CAPES) só necessita fazer 4 disciplinas no
doutorado e os 32 créditos convalidados não são utilizados para
este cálculo de M.

·

Considere os seguintes níveis de disciplinas e seus pesos: A-4; B3; C-2; D-0; E-0;

·

A classificação é determinada pela seguinte expressão:
C = [somatório (PPi x QualisCC-i)] * 0.8) + [somatório (PEi x QualisCC-i)] * 0.2 + (M * 0.1)
o

onde PPi, PEi e QualisCC-i correspondem a cada publicação
do aluno com seu respectivo QualisCC

o

o Qualis é considerado (conforme definição do documento
de área da CAPES) da seguinte forma: A1=10; A2=8,5;
B1=7; B2=5; B3=2; B4=1; B5=0,5

·

As publicações devem estar comprovadas, com cópia dos anais ou
periódicos.

·

A atualização da lista de alunos candidatos à bolsa é feita no início de cada mês (na data da reunião ordinária da CPG). Para tanto,
todos os alunos (candidatos à bolsa) devem submeter suas novas
publicações tão logo as tenham (independente da existência de
novas bolsas).

·

Aluno(a)s que já tenham encaminhado o projeto para alguma
agência de fomento terão prioridade. Assim, este item será utilizado como primeiro critério de desempate.

·

Caso o aluno consiga bolsa de uma agência, sua bolsa (da cota DS
do PPG-CC) volta para a lista geral dos candidatos.

·

Publicações em veículos (eventos ou periódicos), independente de
sua classificação no documento de área da CAPES serão considerados de acordo com o QUALIS estimado. A estimativa do QUALIS
deverá ser realizada utilizando-se os critérios definidos no documento de área da CAPES.

·

Artigos já aceitos para publicação (com comprovação de aceite
definitivo) serão também considerados para efeito da classificação.

·

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de bolsas do
PPG-CC.

