Assunto: Novos Critérios da Comissão de Pesquisa (CPq) para solicitação de Apoio Financeiro
Docente e Distribuição de bolsas PIBIC e PIBITI.
Interessado: ICMC-USP

INFORMAÇÃO
Atendendo à solicitação dos Chefes de Departamentos e da Comissão de Distribuição de
Cargo Titular (CDCT) a Comissão de Pesquisa em sessão de 21.03.2019, aprovou Novos Critérios
para Atendimento das Solicitações de Apoio Financeiro feita por Docentes e para participação nos
editais de Bolsas PIBIC e PIBITI.
Ao solicitar apoio financeiro à CPq e/ou submeter proposta de bolsa aos editais PIBIC/PIBITI
os docentes devem comprovar que:
- Possuem o Número do ORCID;
- Tem Currículo Lattes atualizado;
- Entregou ao seu Departamento a Planilha de Produção Científica - P1 - preenchida com
as informações do ano vigente (ver planilha anexa e instruções de preenchimento).
Informamos que as solicitações de Apoio Financeiro e de Bolsas PIBIC e PIBITI que
chegarem à Comissão de Pesquisa que não atenderem aos critérios descritos acima não serão
analisadas pela Comissão até que as exigências acima sejam atendidas.
Estas exigências têm como único objetivo auxiliar os Departamentos, a CDCT e a PróReitoria de Pesquisa na coleta de informações relacionadas a produção científica de nossos
docentes.
Aos Chefes de Departamentos para divulgação aos Docentes.

São Carlos, 04 de abril de 2019.

Profa. Dra. Regilene Delazari dos Santos Oliveira
Presidente da CPq
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PESQUISA (P)

Informações para preenchimento:
P1:
- Indicar no Lattes do docente (pela categoria e numeração correspondente) os 15 artigos (ou 10 +
10) que satisfazem este requisito. Os artigos indicados devem ter sido publicados em periódico
indexado com JCR no extrato 2/3 superior da área de atuação, ou em conferência muito bem
qualificada (segundo indicadores relevantes da área – o que pode ser evidenciado pelo JCR ou
outros indicadores de qualidade d a conferência).
Para obter a lista de periódicos segundo o fator de impacto ISI, entrar em:
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action.
Em "Category Schema", selecione “Web of Science". Depois, acima, em "Select Cathegories"
selecione as áreas que melhor refletem a sua atuação (em Mathematics, Applied Mathematics,
Statistics, Computer Science ou outra que considerar relevante). Em seguida, clique em "submit".
Será apresentada uma lista de journals nas áreas selecionadas, ranqueados por fator de impacto.
Se a escolha resultou em 300 journals, o limiar é estabelecido pelo journal na posição 200.
- Na indicação dos artigos, marcar com * os publicados nos últimos 5 anos.
- É razoável indicar artigos além do número mínimo, caso satisfaçam os requisitos e sejam muito
representativos da produção do docente.
Se desejar, o docente pode comentar brevemente (1 parágrafo) sobre a qualificação/impacto de
sua produção indicada.
Descrição: Pesquisa
P1: Pelo menos 20 artigos completos publicados em periódicos indexados ou conferências de
primeira linha1 ou, alternativamente, pelo menos 15 artigos completos publicados em periódicos
indexados. Da produção considerada, ao menos 10 artigos devem ser em periódicos com Fator de
Impacto no extrato 2/3 superior (dos periódicos listados em sua área de atuação, Matemática,
Matemática Aplicada ou Computação) e ao menos 5 publicados nos últimos 5 anos. O candidato
deve, desde a conclusão do doutorado, evidenciar regularidade na produção científica de primeira
linha.

Preencher NOME DO DOCENTE
PESQUISA - P1 (Produção Científica)
LATTES
QTD Periódicos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ARTIGOS

PUBLICADO
ÚLTIMOS 5 ANOS *

INDICADOR
(JCR / QUALIS)

COAUTORES DE
INSTITUIÇÃO
ESTRANGEIRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indicar o JCR mínimo
do extrato 2/3 superior da área considerada

Esse item complementa o P3
SINALIZAR COM * COAUTORES ...
Comentário breve: (opcional)

- 20% de artigos com coautores de instituições estrangeiras: se
esse é um item a ser contabilizado em P3, indicar na lista
apresentada em P1 os artigos que sinalizam a satisfação desse
requisito (complementar a lista se necessário).

