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Conforme aprovado nas CEPG de 02 de agosto de 2016 e 07 de agosto de 2018, deliberou-se por associar critérios 

indutores de internacionalização aos demais requeridos quanto à publicação para credenciamento e 

recredenciamento de orientadores no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Comitê Técnico 

Multidisciplinar da Pró-reitoria de Pós-Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp. 

 

 Para credenciamento 
 

Publicação de artigos que somados atinjam no mínimo quinhentos pontos (conforme a tabela de 

pontuação atribuída pela CAPES, apresentada abaixo); nos últimos três anos, e publicação de no 

mínimo 50% dos artigos em periódico com classificação QUALIS B1 ou superior para a área de 

Enfermagem. 

 
 Para Recredenciamento 

 
Publicação de artigos, que somados atinjam no mínimo seiscentos pontos (duzentos/ano); além de 

livros, capítulos de livros, patentes e software, e publicação de no mínimo 60% dos artigos em 

periódicos com classificação QUALIS B1 ou superior na área de Enfermagem da CAPES; sendo 

pelo menos um na classificação Qualis A1, nos últimos três anos. 

 
Pontuação QUALIS CAPES 

A1 = 100 pontos 

A2 =  85 pontos 

B1 =  70 pontos  
B2 =  50 pontos 

B3 =  35 pontos 

B4 =  15 pontos 

B5 =  5 pontos 

 Os critérios no que tange a internacionalização são: 

 

1- Realização de doutorado sanduíche ou de pós-doutoramento no exterior; ou estágio de longa permanência 

(superior a 15 dias) no exterior; ou participar de visita técnica no exterior para parcerias em projetos da pós-

graduação. 

2- Colaboração de pesquisador estrangeiro em trabalho apresentado em evento ou em banca de julgamento de 

aluno sob sua orientação; ou ministrar aula ou participar de comissão organizadora de evento coordenado por 

órgão internacional; ou ter sido eleito ou indicado como fellow de associação científica internacional; ou 

parecerista ad hoc de periódico editado no exterior; ou publicação de artigos em periódicos editados fora do país 

(≥ B1). 

 

 



 

3- Publicação de artigo com participação de pesquisador estrangeiro (≥ B1). 

4- Participação em projeto de pesquisa em colaboração de pesquisador estrangeiro. 

 

Para Credenciamento e Recredenciamento parcial (três anos) o requisitante deverá atender a um dos critérios. 

Para Recredenciamento Pleno (cinco anos), o orientador deverá atender a dois critérios.  

 

As demais recomendações do Comitê Técnico Multidisciplinar da Pró-reitora de Pós-Graduação e 
Pesquisa da Unifesp permanecem mantidas para o credenciamento e recredenciamento no Programa. 

 
 
A saber: 
 
Para Credenciamento inicial (desejável) 

 

Apresentar dentre a produção científica dos últimos três anos:  
 demonstrar captação de recursos para financiamento de projetos de pesquisa;  
 co-orientações de mestrado e/ou de doutorado;  
 possuir linha de pesquisa definida. 

 

Para Recredenciamento 

 

Apresentar dentre a produção científica:    
 demonstrar captação de recursos para financiamento de projetos de pesquisa;  
 ter duas orientações de mestrado e/ou de doutorado concluídas;  
 possuir linha de pesquisa definida. 

 

 


