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PONTUAÇÕES ATIVIDADES PROGRAMADAS OBRIGATÓRIAS (APO´S) 

 

Produção bibliográfica Pontos 

Livro – (autoria / coautoria) – Mínimo de 70 páginas e editado por 
editora com corpo editorial, com ISBN – 1ª. edição  

18 

Livro – (autoria / coautoria) – Mínimo de 70 páginas e editado por 
editora com corpo editorial – reimpressão / reedição 

09 

Capítulo de livro (autoria / coautorias) – mínimo de 8 páginas – 
editora com corpo editorial – 1ª. edição 

09 

Capítulo de livro (autoria / coautorias) – mínimo de 8 páginas – 
editora com corpo editorial – reedições / reimpressões 

04 

Organização de livro (coletânea) – autoria / coautoria, mínimo de 
70 páginas e editado por editora com corpo editorial – 1ª. edição  

05 

Organização de livro (coletânea) – autoria / coautoria, mínimo de 
70 páginas e editado por editora com corpo editorial – reedições / 
reimpressões 

02 

Artigo em periódico arbitrado – 6 páginas no mínimo 

A1 10 

A2 9 

B1 8 

B2 7 

B3 5 

B4 3 

B5 3 

Trabalho completo publicado em anais de eventos Qualis A e B (de 
acordo com os critérios da CAPES 

4 

Trabalho aceito para publicação  
- Artigo completo 
- Livro de autoria / coautoria 
- Capítulo de livro 
- Coletânea 

De 3 a 18, seguindo a 
atribuição explicitada 
nos itens acima 

Resumo publicado em anais de eventos Qualis A e B 01 

Textos / ensaios publicados em sites institucionais 02 

Partitura musical – canto, coral, orquestra e outros – publicada  09 

Prefácio e Posfácio  02 

Tradução (mínimo de 6 páginas) 
- Capítulos 
- Anais 
- Ensaios 

06 

Catálogo (instituição reconhecida) – com especificação de 
curadoria, validade, relação com instituição conhecida que legitima 
o catálogo 

06 (organização) 
06 
(texto completo) 

Editoração / revisão 03 

Produto tecnológico 
- Piloto 
- Projeto 
- Protótipo 

03 (sem registro) 
06 (com registro) 
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(Considerar duas possibilidades: com registro e patente e sem 
registro e patente 

Desenvolvimento de material didático / instrucional / objeto de 
aprendizagem  

06 (com ISBN) 
03 (sem ISBN) 

Manutenção de obra artística (conservação e restauração) 06 

Produção cultural 
- apresentação de obra artística (artes visuais, coreográfica, 
literária, musical, teatral, cinema) 
 
 
- arranjo musical / composição musical 
 
- sonoplastia 
- roteiro 
- filme 
- curadorias 
- programas de rádio e tv (produção e direção) 
- CD (ISSN) 
- DVD (ISSN) 

 
09 
(individual/protagonista) 
03 
(coletiva/coadjuvante) 
09 (autoria) 
03 (coautoria) 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 

Outros 

Orientação – TCC e Lato Sensu 03 

Participação em bancas: 
–  como arguidor 
–  como ouvinte 

 
02 
01 

Participação em eventos do PPG-EAHC 
- Mostras de Pós-graduação 
- Diálogos interdisciplinares 
- Outros eventos 

01 
03 (em caso de 
apresentação de 
trabalho) 

Organização de eventos 02 

Elaboração de provas para concurso  03 

Palestras, conferências 03 

Entrevistas publicadas 03 

Edição de site 02 

Participação em comissões do EAHC 02 

Participação em grupos/projetos de pesquisa 02 

 
MESTRADO – independente da pontuação alcançada no cômputo geral das produções 
a validação de 2 créditos fica condicionada a pelo menos uma publicação bibliográfica.  
 
DOUTORADO – independente da pontuação alcançada no cômputo geral das 
produções a validação de 18 créditos fica condicionada a submissão de um artigo para 
publicação em periódico Qualis A1-B5 
 
 

 


