
Critério ou métrica avaliada Pontuação Peso para 
recredenciamento Origem do indicador

1. Formação de pessoas 25%

Total de defesas de doutorado / mestrado
10 pts: para mais de 3 defesas;
8 pts: para 2 defesas;
5 pts: para 1 defesa;
0 pts: sem defesa. 10%

Sucupira / Docente

Carga horária do docente em disciplinas no PPGBTC

10 pts: para mais de 20 hrs/a;
8 pts: para 15 a 20 hrs/a;
6 pts: para 10 a 15 hrs/a;
4 pts: para 5 a 10 hrs/a;
2 pts: para 1 a 5 hrs/a;
0 pts: sem hrs/a. 10%

Sucupira

Pontuação intelectual (científica e tecnológico) com 
discentes

10 pts: > 800 pontos;
9 pts: entre 600 e 800 pontos;
8 pts: entre 400 e 600 pontos;
7 pts: entre 200 e 400 pontos;
4 pts: entre 100 e 200 pontos;
2 pts: abaixo de 100 pontos;
0 pts: sem produção com discentes 45%

Planilha do Coleta

Avaliação em disciplinas
10 pts: para avaliações em 100% das disciplinas como positivas;
8 pts: para avaliações em sua maioria como positivas;
5 pts: para avaliações regulares;
0 pts: sem avaliação ou com avaliações negativas. 25%

PPG

Coorientação de alunos do PPGBTC
10 pts: para mais de 3 coorientações;
8 pts: para 2 coorientações;
6 pts: para 1 coorientação;
0 pts: sem coorientação. 5%

Sucupira / Docente

Supervisor de Pós-doutorado
10 pts: para mais de 3 supervisões;
8 pts: para 2 supervisões;
5 pts: para 1 supervisões;
0 pts: sem supervisão. 5%

Docente

2. Pesquisa 15%

Pontuação da produção científica 

10 pts: > 1200 pts;
9 pts: entre 1000 e 1200 pts;
8 pts: entre 800 e 1000 pts;
7 pts: entre 600 e 800 pts;
6 pts: entre 500 e 600 pts;
5 pts: entre 400 e 500 pts;
3 pts: entre 300 e 400 pts;
2 pts: entre 200 e 300 pts;
0 pts: abaixo de 200 pts.

35% Planilha do Coleta

Pontuação em Produtos Técnicos

10 pts: > 800 pts;
9 pts: entre 700 e 800 pts;
8 pts: entre 600 e 700 pts;
7 pts: entre 500 e 600 pts;
6 pts: entre 400 e 500 pts;
5 pts: entre 300 e 400 pts;
3 pts: entre 200 e 300 pts;
2 pts: entre 100 e 200 pts;

35% Planilha do Coleta

Coordenação ou participação em projetos de 
pesquisa aprovados em agências de fomento ou 

outro órgão financiador como coordenador

10 pts: coord. de mais de 3 projetos;
9 pts: coord. de 2 projetos;
8 pts: coord. de 1 projeto;
5 pts: part. de mais de 3 projetos;
3 pts: part. de 2 projetos;
2 pts: part. de 1 projetos;
0 pts: sem projeto.

20% Docente

Pesquisador PQ

10 pts: 1A
9 pts: 1B
8 pts: 1C
7 pts: 1D
6 pts: 2
0 pts: não PQ

10% Planilha do Coleta

3. Impacto na sociedade 15%

Quantidade de atividades de extensão (Cursos, 
palestras, prestação de serviço, divulgação científica, 

organização de eventos, entre outros)

10 pts: >= 10 atividades;
8 pts: entre 7 a 9 atividades;
6 pts: entre 4 a 6 atividades;
4 pts: entre 1 a 3 atividades;
2 pts: com 1 atividade;
0 pts: sem atividaes.

25% Docente

Quantidade de protocolos de cooperação com 
empresas do setor de biotecnologia (formalizados)

10 pts: docentes com >= 3 protocolos;
8 pts: com 2 protocolos;
5 pts: com 1 protocolo;
0 pts: sem produtos;

75% Sucupira / Docente

4. Inovacão e transferência de conhecimento 10%
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Produto ou processo em transferência ou já 
transferido para empresa

10 pts: docentes com >= 3 produtos;
9 pts: com 2 produtos;
7 pts: com 1 produto;
0 pts: sem produtos;

60% Sucupira / Docente

Outras atividades de inovação / transferência 
conhecimento

10 pts: docentes com >= 3 atividades;
8 pts: com 2 atividades;
5 pts: com 1 atividade;
0 pts: sem atividade;

40% Sucupira / Docente

5. Internacionalização 20%

Número de discente com estágios sanduíche em 
instituições internacionais ou supervisão de alunos do 

exterior

10 pts: docente com mais de 2 alunos;
7 pts: para docentes com 1 aluno;
0 pts: docentes sem aluno;

40% Docente

Número de missão de trabalho / capacitação / PVE no 
exterior

10 pts: com pelo menos 1 ação;
0 pts: sem ações. 20% Docente

Quantidade de palestras em congresso internacional, 
disciplinas, cursos em instituição internacional

10 pts: docente com >= 5 ações;
7 pts: entre 3 a 5 ações;
4 pts: entre 1 a 2 ações;
0 pts: sem ações.

40% Docente

6. Dedicação ao PPG 15%

Quantidade de comissões no PPG que participou
10 pts: com participação em mais de 3 comissões;
5 pts: com participação em 1 ou 2 comissões;
0 pts: sem particiação em comissões.

10% PPG

Total de participação em reuniões de colegiado

10 pts: docentes com 80% a 100% de participação em reunião;
5 pts: entre 60% a 80%;
3 pts: entre 40% a 60%;
0 pts: inferior a 40%.

10% PPG

Coordenação e vice de curso do PPG 10 pts para coordenador e vice
0 pts para demais 30% PPG

Resultados obtidos no planjemento do docente do 
biênio anterior Não será avaliado para biêncio credenciamento 2021-2022 Planejamento Docente

Planjemento do docente para o biênio Atribuir nota de 0 a 10 para este critério, de acordo com o esperado 
pelo PPG e o proposto pelo docente. 20% Planejamento Docente

Credenciamento exclusivo no PPGBTC

10 pts:  docente excluivo
9 pts: docente permanente no PPG e colaborador em outro
6 pts: docente permanente no PPG e colaborador em outros dois PPG
4 pts:  docente permanente no PPG e em outro PPG
0 pts: docente permanente no PPG e em outros dois PPG

30% Sucupira


