
 
  
 
 
 

 
 

Produtos e prazo 
para comprovação.  

Parâmetros (Produção 
acadêmica)  

Mestrado  Doutorado  

Bolsa Modalidade I  
Modalidade II ou 
desconto Feevale  Bolsa   Modalidade I 

Modalidade II ou 
desconto Feevale  

Produção bibliográfica  

Encaminhamento de  
2 artigos para periódico 
qualificado entre os 
estratos A1 e B2. O 
primeiro artigo deve ser 
encaminhado até a 
qualificação e o 
segundo, até a defesa 
final. 

Encaminhamento de 1 
artigo para periódico 
qualificado entre os 
estratos A1 e B2. O 
artigo deve ser 
encaminhado até a 
qualificação. 

Publicação de 2 artigos e 
encaminhamento de, no 
mínimo, mais 2 para 
periódico qualificado 
entre os estratos A1 e 
B1.  Os dois primeiros 
artigos devem ser 
encaminhados até a 
qualificação e os outros 
dois, até a defesa final. 

 

Publicação de 1 artigo e 
encaminhamento de, no 
mínimo, mais 2 para 
periódico qualificado entre 
os estratos A1 e B1.  O 
primeiro artigo deve ser 
encaminhado até a 
qualificação e os outros 
dois, até a defesa final. 
 

Participação em evento 
nacional, com 
publicação de trabalho 
completo em anais 

2 publicações em anais 
em eventos nacionais/ 
internacionais  

2 publicações em anais 
em eventos nacionais/ 
internacionais  

4 publicações em anais 
em eventos nacionais/ 
internacionais. Sendo 
uma dessas, em eventos 
externos ao Programa. 

4 publicações em anais em 
eventos nacionais/ 
internacionais.  Sendo uma 
dessas, em eventos 
externos ao Programa. 

Assistência a eventos  
(Congressos, 
seminários, jornadas 
etc.)  

Participação em 2 
eventos 
nacionais/internacionais. 

Participação em 2 
eventos 
nacionais/internacionais. 

Participação em 4 
eventos 
nacionais/internacionais.  
Sendo uma dessas, em 
eventos externos ao 
Programa. 

Participação em 4 eventos 
nacionais/internacionais.   
Sendo uma dessas, em 
eventos externos ao 
Programa. 

 Produção técnica 
1 produção técnica 
(livre). 

1 produção técnica 
(livre). 

Ministrar, no mínimo, 2 
oficinas que abordem 
tema/assunto 
desenvolvido na tese. 

Ministrar, no mínimo, 2 
oficinas que abordem 
tema/assunto desenvolvido 
na tese. 



 
 
 
 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Os estratos referidos para a indexação dos artigos, referem-se ao Qualis 2013-2016.  

2. 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, no caso das metas dos alunos do mestrado. 

3. O Qualis dos periódicos a ser considerado será o da data da submissão dos artigos.  

4. Os trabalhos publicados em anais não substituem a necessidade da publicação de artigos.  

5. 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.  

6. A data para entrega do relatório será definida pela Coordenação do Programa.   

7. Os bolsistas ou os alunos detentores de taxa ou de desconto Feevale poderão ser chamados para uma reunião para apresentar sua produção.   

 
 
 


