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Instrução para avaliação do Índice de Produtividade Individual (CV Lattes) 

PERÍODO PARA AVALIAÇÃO: 16/05/2017 a 26/05/2017 

1. Acesse o SIGPRPG: http://150.165.209.3/sigprpg/login/. Entre com seu CPF e senha. 

2. Vá para o menu Iniciação Científica > Processo Seletivo IC > Avaliar CV Lattes  

 

3. Os proponentes que irão ser avaliados estarão listados, conforme quadro a seguir: 

 

4. Detalhamento do Menu: 

Situação: 
IPI do Candidato 

(Clique no Nome): 
Pontos 

Candidato: 
Pontos 

Avaliador: 
Email: 

Arquivo pdf 
do Lattes: 

Arquivo pdf 
dos anexos: 

Finalizar 
Avaliação: 

 

 Situação: Aguardando Avaliação  

 IPI do Candidatado – Clique no Nome 

 Pontos informados pelo Candidato: 

 Pontos informado pelo avaliador: o sistema irá calcular automaticamente 

 e-mail do candidato: caso o avaliador necessite de algum comprovante, solicitar 

diretamento ao candidato. 

http://150.165.209.3/sigprpg/login/


 Arquivo do Currículo Lattes (PDF) – para consulta 

 IPI do Candidatado – detalhamento por item: 

 

 

Atenção:  

 Verificar se os itens estão pontuados de acordo com as informações do Currículo 

Lattes, considerando o PERÍODO: 01/01/2013 até 24/04/2017. 

 O avaliador poderá alterar a pontuação  

 - Clicar no botão EDITAR (para alterar pontuação – poderá acrescentar ou 

diminuir quantidade) 

 - Para inserir item não previsto pelo Proponente – clicar em NOVO 

Observação: 

 Para avaliação de do periódico ou produção artística, consultar Qualis do periódico ou 

produção artística através da plataforma sucupira 

 https://sucupira.capes.gov.br/  

 

Em caso de dúvida consultar:  CAPES - Avaliação 

http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 

 

 Utilizar o maior Qualis classificado em todas as áreas de avaliação. 

 ITEM 5. PERIÓDICOS  - Qualis Periódicos 

 Consulta por periódico  

 Poderá fazer downdoad da planilha completa 

Classificação Periódicos 2015  (Tabela completa)  
classificações_publicadas_todas_as_areas_avaliacao1489584907061.xls 
 

https://sucupira.capes.gov.br/
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 ITEM 9. PRODUÇÃO ARTÍSTICA e CULTURAL – Qualis  Artístico 

o Classificação todas as áreas (Tabela completa) - 
classificações_publicadas_todas_as_areas_avaliacao1487183169463.xls 

 

o Verificar critérios para qualificação definidos pela Capes para área 

Artes/Música. 

http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4651-

artesmusica 

 

 Clicar em VOLTAR 

 

5. Finalizar Avaliação –  Realizar esta etapa, apenas quando concluir avaliação.  

 Verificar enquadramento funcional conforme requisitos previstos no item 3 do Edital 

02/2017/Propesq que foram  informado pelo candidato e apresentado no Currículo 

Lattes.  

Item 3. Dos requisitos e compromissos do orientador 

3.1 Ser portador de título de Doutor e 

3.1.1 Ser docente do quadro permanente da UFPB, em efetivo exercício; 

3.1.2 ou ser Professor voluntário (Res. 22/1998 - Consepe);  ou ser Professor 

visitante (Res. 35/2014 Consuni), cujos planos de trabalho na UFPB contemplem 

atividades de pesquisa e que se enquadrem nas mesmas exigências feitas ao 

professor do quadro permanente; 

3.1.3 ou ser Servidor Técnico Administrativo da UFPB, membro de programa de Pós-

Graduação; 

3.1.4 ou ser pesquisador em estágio pós-doutoral na UFPB (Res. 52/2014-Consepe), 

e neste caso não terá direito a cotas de bolsas, ou seja poderá orientar estudantes 

da modalidade PIVIC/PIVITI. 

3.1.5 ou ser Docente da UFPB portador de título de mestre, neste caso poderá 

orientar, exclusivamente, estudantes da modalidade PIBIC-EM. 

 

 Informar situação da avaliação: 

 Aguardando Avaliação 

 Avaliado sem retificação 

 Avaliado com retificação 

 Arquivo Lattes não abre 
 

 Parecer  - ATENÇÃO 

 Justificar quaisquer alteração na pontuação quando a avaliação teve retificação.  

Este parecer será encaminhado ao proponente, no caso de pedido de recurso. 

 

 CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR  - os dados serão salvos e podem ser editados até o 

final do período de avaliação (26/05/2017). 

João Pessoa, 15 de maio de 2017 

CGPAIC/PROPESQ 

COORDENAÇÃO 
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