
Prazo para 
comprovação: até o 
final do segundo 
semestre do Curso. 
 

Parâmetros 
(Produção acadêmica) 

Mestrado Doutorado 

Bolsa  
Taxa ou desconto 

Feevale 
Bolsa  

Taxa ou desconto 
Feevale 

Produção bibliográfica 

Encaminhamento de 
1 artigo para 

periódico, no mínimo, 
Qualis B2. 

Encaminhamento de 
1 artigo para 
periódico, no 

mínimo, Qualis B2. 

Encaminhamento de 
1 artigo para 
periódico, no 

mínimo,  Qualis B2. 

Encaminhamento de 1 
artigo para periódico, no 

mínimo,  Qualis B2. 

Participação em 
evento nacional, com 

publicação de trabalho 
completo em anais 

2 publicações em 
anais 

1 publicação em 
anais 

2 publicações em 
anais 

1 publicação em anais  

Assistência a eventos 
(palestras, bancas, 

oficinas) 

Participação em 3 
eventos  

Participação em  2 
eventos 

Participação em 3 
eventos 

Participação em  2 
eventos 

Prazo para 
comprovação: até o 
final do terceiro 
semestre do Curso 
 

Produção bibliográfica 

Encaminhamento de 
mais 1 artigo para 

periódico, no mínimo, 
Qualis B2, e 

comprovação do 
andamento da 

avaliação do primeiro 
artigo submetido. 

(total: 1+1 anterior)   

Comprovação do 
andamento da 
avaliação do 

primeiro artigo 
submetido. 

(total:1 anterior)   

Encaminhamento de 
mais 1 artigo para 

periódico, no 
mínimo, Qualis B2, e 

comprovação do 
andamento da 
avaliação do 

primeiro artigo 
submetido.   
(total: 1 + 1 
anteriores)   

Comprovação do 
andamento da avaliação 

do primeiro artigo 
submetido.   

(total: 1 anterior)   



Participação em 
evento nacional, com 

publicação de trabalho 
completo  em anais 

1 publicação em anais 
(total: 1+2 anteriores) 

1 publicação em 
anais  

(total: 1+1anterior) 

1 publicação em 
anais  

(total: 1 + 2 
anteriores) 

1 publicação em anais   
(total: 1 + 1 anteriores) 

Assistência a eventos 
(palestras, bancas, 

oficinas) 

Participação em 2 
eventos  

(total: 2+3 anteriores) 

Participação em 2 
eventos  

(total: 2 + 2 
anteriores) 

Participação em 2 
eventos  

(total: 2 + 3 
anteriores) 

Participação em 2 
eventos  

 (total: 2 + 2 anteriores) 

 

 

Prazo para comprovação: até 
o final do quarto semestre do 
Curso. 
 

Parâmetros 
(Produção acadêmica) 

Doutorado 

Bolsa  Taxa 

Produção bibliográfica 

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico, no mínimo, Qualis B2, e 
comprovação da publicação ou do 
andamento da avaliação dos dois 

artigos submetidos.  
(total: 1 + 1 + 1 anteriores) 

  

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico, no mínimo, Qualis B2, e 
comprovação da publicação ou do 

andamento da avaliação do 
primeiro artigo submetido.  

(total: 1 + 1 anteriores) 
 

Participação em evento nacional 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

 
2 publicações em anais 

(total: 2+ 1 +2 anteriores) 
 

1 publicação em anais 
(total: 1 + 1 + 1 anteriores) 

Assistência a eventos  
(palestras, bancas, oficinas) 

 
Participação em 3 eventos  
 (total: 3 + 2 + 3 anteriores) 

Participação em 2 eventos  
 (total: 2 + 2 + 2 anteriores) 



 

Prazo para comprovação: até 
o final do quinto semestre do 
Curso. 
 

Produção bibliográfica 

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico, no mínimo, Qualis B2, e 
comprovação da publicação ou do 
andamento da avaliação dos três 

artigos submetidos. 
(total: 1 + 1 + 1 + 1 anteriores)   

Comprovação da publicação ou do 
andamento da avaliação dos dois 

artigos submetidos.  
(total: 2 anteriores)   

Participação em evento nacional 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

2 publicações em anais  
(total: 2 + 1 + 2 + 2 anteriores) 

1 publicação em anais  
(total: 1 + 1 + 1 + 1 anteriores) 

Assistência a eventos 
(palestras, bancas, oficinas) 

Participação em 3 eventos  
 (total: 3 + 2 +  3 + 3 anteriores) 

Participação em 2 eventos  
 (total: 2 + 2 + 2 + 2 anteriores) 

Prazo para comprovação: até 
o final do sexto semestre do 
Curso. 
 

Produção bibliográfica 

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico, no mínimo, Qualis B2, e 
comprovação da publicação ou do 

andamento da avaliação dos 
quatro artigos submetidos.   

(total: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 anteriores)   

Encaminhamento de 1 artigo para 
periódico, no mínimo, Qualis B2, e 
comprovação da publicação ou do 
andamento da avaliação dos dois 

artigos submetidos.  
(total: 1 + 2 anteriores)   

Participação em evento nacional 
com publicação de trabalho 

completo em anais 

2 publicações em anais 
(total: 2 + 1 + 2 + 2 + 2 anteriores) 

1 publicação em anais 
(total: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 anteriores) 

Assistência a eventos  
(palestras, bancas, oficinas) 

Participação em 3 eventos 
(total: 3 + 2 +  3 + 3 + 3 anteriores) 

Participação em 2 eventos 
(total: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 anteriores) 

 



OBSERVAÇÕES: 

1. A Comissão de Bolsas considerará o nível de qualificação dos periódicos, podendo, por exemplo, uma publicação em Qualis A valer por 
duas publicações em Qualis B.  

2. Até a conclusão do Mestrado, o aluno bolsista deverá ter alcançado as seguintes metas: 
2.1 publicado ou, ao menos, submetido, 02 artigos, em periódicos cuja classificação deve ser, no mínimo, Qualis  B2;  
2.2 publicado 03 trabalhos completos em anais de eventos;  
2.3 assistido a 05 eventos científicos 

3. Até a conclusão do Mestrado, o aluno beneficiado com taxas ou com desconto Feevale  deverá ter alcançado as seguintes metas: 
3.1 publicado ou, ao menos, submetido, 01 artigo, em periódicos cuja classificação deve ser, no mínimo, Qualis  B2;  
3.2 publicado 02 trabalhos completos em anais de eventos;  
3.3 assistido a 04 eventos científicos. 

4. Até o final do sexto semestre do Doutorado, o aluno bolsista deverá ter alcançado as seguintes metas: 
4.1 publicado ou, ao menos, submetido, 05 artigos, em periódicos cuja classificação deve ser, no mínimo, Qualis  B2;  
4.2 publicado 09 trabalhos completos em anais de eventos;  
4.3 assistido a 14 eventos científicos 

5. Até o final do sexto semestre do Doutorado, o aluno beneficiado com taxas ou com desconto Feevale deverá ter alcançado as 
seguintes metas: 
5.1  publicado ou, ao menos, submetido, 03 artigos, em periódicos cuja classificação deve ser, no mínimo, Qualis  B2;  
5.2 publicado 05 trabalhos completos em anais de eventos;  
5.3 assistido a 10 eventos científicos. 

6. O Qualis dos periódicos a ser considerado será o da data da submissão dos artigos. 
7. Os trabalhos publicados em anais não substituem a necessidade da publicação de artigos. 
8. 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. 
9. A data para entrega do relatório será definida pela Coordenação do Programa.  
10. Os bolsistas ou os alunos detentores de taxa ou de desconto Feevale poderão ser chamados para uma reunião para apresentar sua 

produção.  


