
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL 

CRITÉRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BOLSAS 

 

DOUTORADO 

Prazo para 
comprovação: até o 

final do primeiro ano 
do Curso. 

 

Parâmetros 
(Produção acadêmica) 

Doutorado 

Bolsa CAPES – MODALIDADE I; 
CNPq Modalidade GD; FAPERGS 

 

CAPES – MODALIDADE II;  
Qualquer outra bolsa Feevale 

Produção bibliográfica Patentes e 
registros de softwares  

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico Estrato 1 QUALIS ou registro de 

patente e software. 

Encaminhamento de 1 artigo para periódico 
Estrato 1 QUALIS ou registro de patente e 

software. 
 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 
2 publicações em anais no ano 1 publicação em anais no ano 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em 

mesa, parecerista), avaliação ad 
hoc, atividades de extensão, 

produção de cartilhas. 

Participação em 3 eventos no ano Participação em 2 eventos no ano 

Prazo para 
comprovação: até o 
final do segundo ano 

de Curso 

Produção bibliográfica, Patentes 
e registros de softwares 

Encaminhamento de mais 1 artigo para 
periódico, no mínimo Qualis Estrato 1 e 

comprovação da publicação artigo 
submetido no primeiro ano ou 

Comprovação da publicação artigo submetido no 
primeiro ano (andamento da avaliação do primeiro 

artigo submetido se ainda não aprovado) ou 
registro de patente ou software. 



 

 comprovação do andamento da avaliação 
ou registro de patente ou software. 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

2 publicações em anais no ano 
 

1 publicação em anais no ano 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em 

mesa, parecerista), avaliação ad 
hoc, atividades de extensão, 

produção de cartilhas. 

Participação em 2 eventos no ano 
 

Participação em 2 eventos no ano 
 

Prazo para 
comprovação: até o 
final do terceiro ano 

do Curso. 
 

Produção bibliográfica, Patentes 
e registros de softwares 

Encaminhamento de mais 1 artigo para 
periódico, no mínimo Qualis Estrato 1 e 

comprovação das publicações do ano 1º e 
2º ano de curso (andamento da avaliação 

dos dois artigos submetidos se não 
aprovados) ou registro de patente e 

software. 

Encaminhamento de mais um 1 artigo para 
periódico no mínimo Qualis Estrato 1 e 

comprovação da publicação (andamento da 
avaliação do artigo submetido no primeiro ano se 

ainda não aprovado) ou registro de patente e 
software. 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

 
2 publicações em anais no ano 

 
 

1 publicação em anais no ano 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em 

mesa, parecerista), avaliação ad 
hoc, atividades de extensão, 

produção de cartilhas. 

 
Participação em 3 eventos/atividades no 

ano 
 

Participação em 2 eventos no ano 
 



 

Prazo para 
comprovação: até o 

final quarto ano 
Curso. 

 

Produção bibliográfica 
Patentes e registros de softwares 

Comprovante de três artigos publicados 
nos anos 1,2 e 3 do curso em periódicos 

no mínimo Qualis Estrato 1 (comprovação 
do andamento de avaliação dos mesmos 

caso não aprovados) ou registro de 
patente e software. 

Comprovante de dois artigos publicados nos anos 1 
e 3 do curso em periódicos no mínimo Qualis 

Estrato 1 (comprovação do andamento de 
avaliação dos mesmos caso não aprovados) ou 

registro de patente e software. . 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

2 publicações em anais no ano 
 

1 publicação em anais no ano 
 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em 

mesa, parecerista), avaliação ad 
hoc, atividades de extensão, 

produção de cartilhas. 

Participação em 3 eventos/atividades no 
ano 

 

Participação em 2 eventos no ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTRADO 

 

Prazo para comprovação: até o 
final do primeiro ano de Curso. 

 

Parâmetros 
(Produção acadêmica) 

Mestrado 

Bolsa CAPES – MODALIDADE I; 
CNPq Modalidade GM; FAPERGS  

 

CAPES – MODALIDADE II; 
Qualquer outra bolsa Feevale 

Produção bibliográfica Patentes e 
registros de softwares 

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico Estrato 1 QUALIS ou registro de 

patente e software. 

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico Estrato 1 QUALIS ou 
registro de patente e software. 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 
2 publicações em anais no ano 1 publicação em anais no ano 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em mesa, 

parecerista), avaliação ad hoc, 
atividades de extensão, produção de 

cartilhas. 

Participação em 3 eventos/atividades no 
ano 

Participação em 2 eventos no ano 

Prazo para comprovação: até o 
final do Curso – relatório final 

 

Produção bibliográfica 
Patentes e registros de softwares 

Encaminhamento de mais 1 artigo para 
periódico, no mínimo Qualis Estrato 1 e 

comprovação da publicação artigo 
submetido no primeiro ano ou 

comprovação do andamento da avaliação 
ou registro de patente ou software. 

Comprovação da publicação artigo 
submetido no primeiro ano 
(andamento da avaliação do 

primeiro artigo submetido se ainda 
não aprovado) ou registro de 

patente ou software 

Participação em evento científico 
com publicação de trabalho 

completo em anais 
2 publicações em anais no ano 1 publicação em anais no ano 



 

Atividades na organização de 
eventos 

(palestras, bancas, oficinas, 
coordenação/participação em mesa, 

parecerista), avaliação ad hoc, 
atividades de extensão, produção de 

cartilhas. 

Participação em no mínimo 2 no ano 
Participação em no mínimo 2 

eventos no ano 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. A Comissão de Bolsas considerará o nível de qualificação dos periódicos, sendo considerado o Qualis referência ou o fator de impacto 
(JCR) da revista em questão com o aluno comprovando tal qualificação.  

2. A Comissão de Bolsas avaliará as atividades realizadas em âmbito de internacionalização. 
3. Os trabalhos em Anais de eventos, devem também privilegiar eventos externos a Feevale, como forma de representação do Programa.  
4. Os relatórios serão anuais, considerando sempre a semestralidade de entrada do aluno.  
5. Os trabalhos publicados em anais não substituem a necessidade da publicação de artigos. 
6. Todas as informações devem ser comprovadas: fazer print da classificação da revista, entregar cópia do encaminhamento, do aceite ou 

da primeira página do artigo publicado e dos comprovantes de participação em eventos. 
7. As patentes ou softwares podem ser substitutivos dos artigos, mas deve se considerar o número de produções por ano. Embora as 

patentes ou softwares possam ser substitutivos dos artigos, deve-se considerar a diversidade de produções por ano, primando, portanto, 
também a produção de artigos. Sugere-se que a (o) aluna (o), junto com seu orientador, gerenciem este aspecto. 


