
ANEXO I, DO EDITAL Nº 008/2020 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PIBIS, DA

UNICENTRO

TABELA COM A DESCRIÇÃO DA REGRA DE CAPTURA A SER CODIFICADA EM
RAZÃO  DO  NOVO  FORMULÁRIO  INDICADOR  DA  PRODUÇÃO  CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA  E  ARTÍSTICO-CULTURAL  (TABELA  DE  PONTUAÇÃO),  PARA
HOMOLOGAÇÃO.

Item de pontuação Regra de captura

Projeto  de
Pesquisaconcluído/em
andamento  financiado  por
agência  de  fomento,
contemplado  em
concorrência pública.

A plataforma Lattes permite indicar a instituição de financiamento. Contudo,
não  é  possível  atestar  que  a  instituição  de  financiamento  anotada  é  uma
agência de fomento, tampouco se o projeto foi contemplado em concorrência
pública.  Para  contornar  essa  incomplitude  da  plataforma  Lattes,  há  duas
possibilidades: 
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata-se de projeto financiado
por  agência  de  fomento,  contemplado  em  concorrência  pública?”,  na
plataforma Sciemetric*;
2) que o inscrito anote a  hastag “[#PFAFCP]” no campo “Descrição”,  do
formulário “Projetos / Projetos de pesquisa”, na plataforma Lattes.

Premiação/Honra ao Mérito
recebido  em  virtude  de
pesquisa de IC

A plataforma  Lattes  permite  indicar  apenas  o  nome  do  prêmio,  entidade
promotora  e  ano  (formulário  “Dados  gerais  /  prêmios  e  títulos”).  Para
contornar essa incomplitude, há duas possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata-se de premiação/honra
ao mérito recebido em virtude de pesquisa de IC”, na plataforma Sciemetric*;
2) que o inscrito anote a hastag “[#PRVPIC]” ao final do campo “Nome do
prêmio ou título”, no referido formulário, na plataforma Lattes.

Artigo Completo, Relatos de
Experiência,  Resenhas,
Entrevistas,  Notas
Científicas  ou  Short
Comunication,  Ensaios,
Organização  de  Dossiê
publicados  em  periódico
científico  com  Corpo
Editorial

Para artigo completo, o inscrito deverá utilizar o formulário “Artigo completo
publicado  em  periódico”  da  plataforma  Lattes.  Para  os  demais  itens
publicados em periódico científico,  o  inscrito  deverá  utilizar  o  formulário
“Outra  produção  bibliográfica”  e,  obrigatoriamente,  informar  o  campo
“ISSN/ISBN” com um ISSN. A natureza para outras produções bibliográficas
é de livre digitação.

Apresentação  em  eventos
científicos

O inscrito deverá utilizar o formulário “Eventos / Participação em eventos,
congressos, exposições, feiras e olimpíadas” e preencher obrigatoriamente os
campos  “Forma  de  participação”  como  “Participante”  e  “Tipo  de
apresentação / participação” como “Poster / Painel” ou “Apresentação oral”,
na plataforma Lattes.

Publicação em Anais
O inscrito deverá utilizar o formulário “Produções / Trabalhos publicados em
anais  de  eventos”  e  anotar,  obrigatoriamente,  o  campo   “Natureza”,  na
plataforma Lattes.
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Livro  Especializado
Publicado  (com  Corpo
Editorial  e  mais  de  50
páginas)

O inscrito deverá utilizar  o formulário “Produções /  Livros e capítulos” e
anotar no campo “Tipo” o item “Livro publicado” e, ainda, obrigatoriamente,
preencher o campo “Número de páginas”, na plataforma Lattes. A Plataforma
Lattes não permite atestar que o livro é especializado e foi publicada com a
chancela de um corpo editorial. Para contornar essa incomplitude, há duas
possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata de livro especializado e
publicado com corpo editorial?”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CE=SIM]”  no  campo  “Outras
informações”, na plataforma Lattes.

Organização de Livro (com
Corpo Editorial)

O inscrito deverá utilizar  o formulário “Produções /  Livros e capítulos” e
anotar  no  campo  “Tipo”  o  item  “Organização  de  obra  publicada”.  A
Plataforma Lattes não permite atestar  que a obra organizada foi  publicada
com a chancela de um corpo editorial. Para contornar essa incomplitude, há
duas possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata de obra publicada com
corpo editorial?”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CE=SIM]”  no  campo  “Outras
informações”, na plataforma Lattes.

Capítulo  publicado  em
Coletânea  ou  Verbete
publicado em Enciclopédias
(com Corpo Editorial)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Produções / Livros e capítulos”, na
plataforma  Lattes.  A plataforma  Lattes  não  permite  especificar  se  é  um
capítulo ou verbete, tampouco se a obra foi publicada com a chancela de um
corpo editorial. Para contornar essa incomplitude, há duas possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata de obra publicada com
corpo editorial?”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CE=SIM]”  no  campo  “Outras
informações”, na plataforma Lattes.

Tradução  de  livro
especializado  publicado
(com Corpo Editorial)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Produções / Tradução” e anotar no
campo “Natureza” o item “Livro”. A plataforma Lattes não permite atestar
que o livro traduzido é especializado e foi publicado com a chancela de um
corpo editorial. Para contornar essa incomplitude, há duas possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata de livro especializado e
publicado com corpo editorial?”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CE=SIM]”  no  campo  “Outras
informações”, na plataforma Lattes.

Tradução de artigo científico
especializado  publicado
(com Corpo Editorial)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Produções / Tradução” e anotar no
campo “Natureza” o item “Artigo”. A plataforma Lattes não permite atestar
que o artigo traduzido é especializado e foi publicado com a chancela de um
corpo editorial. Para contornar essa incomplitude, há duas possibilidades:
1) que o inscrito no edital responda a pergunta “Trata de artigo científico
especializado e publicado com corpo editorial?”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CE=SIM]”  no  campo  “Outras
informações”, na plataforma Lattes.

Patente  (com  carta  patente
concedida)

O  inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Patentes  e  registros  /  Patente”  e
anotar  no  campo  “Instituição  onde  foi  depositada”  o  “INPI  –  Instituto
Nacional de Propriedade Industrial” e, obrigatoriamente, preencher o campo
“Número do registro”. Também deverá anotar na aba “Situação do Depósito /
Patente” a data para o item “Concessão”, na plataforma Lattes.
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Patente (pedido)

O  inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Patentes  e  registros  /  Patente”  e
anotar  no  campo  “Instituição  onde  foi  depositada”  o  “INPI  –  Instituto
Nacional de Propriedade Industrial” e, obrigatoriamente, preencher o campo
“Número do registro”, na plataforma Lattes.

Registro (cultivar)

O  inscrito  deverá  utilizar  os  formulários  “Patentes  e  registros  /  Cultivar
protegida” ou “Patentes e registros / Cultivar registrada” e, obrigatoriamente,
preencher o campo “Número do processo” com o número do processo no
MAPA. Para distinguir aquelas com Registro Nacional de Cultivares, há duas
possibilidades:
1)  que  o  inscrito  no  edital  responda  a  pergunta  “Número  do  Registro
Nacional de Cultivares (RNC)”, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#RNC=NNNNN”]  no  campo  “Outras
informações”, onde NNNNN é o número do registro, na plataforma Lattes.

Registro (software)

O inscrito deverá utilizar os formulários “Patentes e registros / Programa de
computador registrado” e anotar no campo “Instituição onde foi depositada”
o “INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial” e, obrigatoriamente,
preencher o campo “Número do registro”, na plataforma Lattes.

Produção Artístico-Cultural
(autoria e/ou direção)

O inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Produções  /  Artes  cênicas”  e  no
campo  “Natureza”  selecionar  qualquer  uma  das  opções  apresentadas
(Audiovisual,  Circense,  Coreográfica,  Diversas,  Operística,  Performática,
Radialística, Teatral ou Outra), no campo “Atividade dos autores” selecionar
“Diretor”  ou  “Diretor  musical”  ou,  ainda,  no  campo  “Autor  da  obra  de
referência” anotar o próprio nome para qualificá-lo como autor.

Produção Artístico-Cultural
Obra  premiada  em
mostra artística e/ou
cultural  promovida
por  entidade
científico-cultural

• em âmbito nacional
e/ou internacional

• regional  e/ou
estadual

• em âmbito local

O inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Produções  /  Artes  cênicas”  e  no
campo  “Natureza”  selecionar  qualquer  uma  das  opções  apresentadas
(Audiovisual,  Circense,  Coreográfica,  Diversas,  Operística,  Performática,
Radialística,  Teatral  ou  Outra),  no  campo  “tipo  de  evento”  selecionar
“Concurso”  ou  “Festival”  e,  obrigatoriamente,  preencher  o  campo
“premiação” ou utilizar o formulário “Produções / Artes visuais” e no campo
“Natureza”  selecionar  qualquer  uma  das  opções  apresentadas  (Animação,
Computação  Gráfica,  Desenho,  Diversas,  Escultura,  Filme,  Fotografia,
Gravura,  Ilustração,  Instalação,  Intervenção  Urbana,  Livro  de  Artista,
Performance,  Pintura,  Programação  Visual,  Vídeo,  WebArt  ou  Outra),  no
campo  “tipo  de  evento”  selecionar  qualquer  uma  das  seguintes  opções:
Exposição  Coletiva,  Exposição  Coletiva  Convite,  Exposição  Coletiva
Seleção,  Exposição Coletiva Edital,  Festival  ou Salão e,  obrigatoriamente,
preencher o campo “premiação”. Para determinar o âmbito e promotoria do
evento, há duas possibilidades:
1)  que  o  inscrito  no  edital  responda  a  pergunta  “Evento  promovido  por
entidade  científico-cultural  em  âmbito:”,  selecionando  uma  das  opções:
Internacional,  Nacional,  Regional,  Estadual  ou  Local,  na  plataforma
Sciemetric*;
2) que o inscrito anote a hastag “[#ECC=ZZZZZZZZZ]” no campo “Outras
informações”, sendo  ZZZZZZZZZ uma das opções: Internacional, Nacional,
Regional, Estadual ou Local, na plataforma Lattes.
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Produção Artístico-Cultural
Obra  apresentada
em evento por meio
de  seleção  com
comitê  artístico-
cultural  promovido
por  entidade
científico-cultural

• em âmbito nacional
e/ou internacional

• regional  e/ou
estadual

• em âmbito local

O inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Produções  /  Artes  cênicas”  e  no
campo  “Natureza”  selecionar  qualquer  uma  das  opções  apresentadas
(Audiovisual,  Circense,  Coreográfica,  Diversas,  Operística,  Performática,
Radialística,  Teatral  ou  Outra),  no  campo  “tipo  de  evento”  selecionar
“Concurso” ou “Festival” ou utilizar o formulário “Produções / Artes visuais”
e no  campo “Natureza”  selecionar  qualquer  uma das  opções  apresentadas
(Animação,  Computação  Gráfica,  Desenho,  Diversas,  Escultura,  Filme,
Fotografia,  Gravura,  Ilustração,  Instalação,  Intervenção  Urbana,  Livro  de
Artista, Performance, Pintura, Programação Visual, Vídeo, WebArt ou Outra),
no campo “tipo de evento” selecionar a opção “Exposição Coletiva Seleção”.
Para determinar o âmbito e promotoria do evento, há duas possibilidades:
1)  que  o  inscrito  no  edital  responda  a  pergunta  “Evento  promovido  por
entidade  científico-cultural,  por  meio  de  seleção  com  comitê  artístico-
cultural, em âmbito:”, selecionando uma das opções: Internacional, Nacional,
Regional, Estadual ou Local, na plataforma Sciemetric*;
2)  que  o  inscrito  anote  a  hastag “[#CACECC=ZZZZZZZZZ]”  no  campo
“Outras informações”,  sendo ZZZZZZZZZ uma das opções:  Internacional,
Nacional, Regional, Estadual ou Local, na plataforma Lattes.

Participação na IC (membro
CAIC)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Atuação / Atuação profissional” e, a
partir do vínculo com a UNICENTRO, na aba “Atividades”, incluir item com
a natureza da atividade “Conselhos, Comissões e Consultoria” e anotar no
campo  “Órgão/Unidade”  a  descrição  “Comitê  Assessor  de  Iniciação
Científica, CAIC”, na plataforma Lattes.

Participação  na  IC
(parecerista EAIC)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Eventos / Participação em eventos,
congressos,  exposições,  feiras  e  olimpíadas”  e,  na  “forma  de participação
selecionar  “Convidado”,  no  campo  “Tipo  da  apresentação/participação”
selecionar  “Avaliador”,  no  campo  “Nome  do  evento”  anotar  a  descrição
“Encontro  Anual  de  Iniciação  Científica,  EAIC”,  no  campo  “Título  da
apresentação” anotar o título do trabalho avaliado, na plataforma Lattes.

Participação  na  IC
(arguidor/debatedor/coorden
ador de sessão)

O inscrito deverá utilizar o formulário “Eventos / Participação em eventos,
congressos, exposições, feiras e olimpíadas” e, na “forma de participação”
selecionar  “Convidado”,  no  campo  “Tipo  da  apresentação/participação”
selecionar  “Moderador”,  no  campo  “Nome  do evento”  anotar  a  descrição
“Encontro Anual de Iniciação Científica, EAIC”, no campo “Título da mesa
redonda  ou  simpósio”  anotar  a  faixa  de  horário  da  sessão,  na  plataforma
Lattes.

Orientação

O  inscrito  deverá  utilizar  o  formulário  “Orientações  /  Orientações  e
supervisões  concluídas” e,  no campo “dados  gerais”  selecionar  “Iniciação
Científica”, “Dissertação de mestrado”, “Tese de doutorado” ou “Supervisão
de pós-doutorado”, na plataforma Lattes.

*A plataforma  Sciemetric  é  um  software minerador  de  dados  cientométricos,  da  qual  a
UNICENTRO possui  permissão  de  uso  temporária,  com acesso  livre  para  docentes  por
meio  do  CPF  e  senha  do  Sistema  de  Gestão  Universitária,  SGU
(http://unicentro.sciemetric.com.br/login  ).
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