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A Comissão de Pós-Graduação da Escola de Educação Física e Esporte, conforme disposto no item XI.4 do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação Educação Física e Esporte, baixado pela Resolução CoPGr 6652, de 
16/12/2013, torna público o presente Edital, que disciplina o valor da pontuação atribuída a cada produção científica 
bibliográfica. 
 

1. Da produção científica: 

Consideram-se como produção científica os seguintes itens: Livro, Capítulo de Livro e Artigo publicado em 

periódico especializado. 

 

2. Da pontuação 

A pontuação será atribuída conforme tabela abaixo: 

Nível 1 Livro de circulação internacional como autor 250 pontos 

Nível 2 Livro de circulação nacional como autor 200 pontos 

Nível 3 Livro de circulação internacional como editor/organizador 150 pontos 

Nível 4 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato A1 da 

área Educação Física (Qualis/Capes); Livro de circulação nacional como 

editor/organizador 

100 pontos 

Nível 5 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato A2 da 

área Educação Física (Qualis/Capes); capítulo de livro de circulação 

internacional 

80 pontos 

Nível 6 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato B1 da área 

Educação Física (Qualis/Capes) 

60 pontos 

Nível 7 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato B2 da área 

Educação Física (Qualis/Capes); capítulo de livro de circulação nacional 

40 pontos 

Nível 8 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato B3 da área 

Educação Física (Qualis/Capes) 

20 pontos 

Nível 9 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato B4 da área 

Educação Física (Qualis/Capes) 

10 pontos 

Nível 10 Artigo publicado ou no prelo em periódico classificado no estrato B5 da área 

Educação Física (Qualis/Capes) 

5 pontos 

 

 

3. Das disposições finais 

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser alteradas por novo edital. 
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