PORTARIA No 001/PGEGC - 2008
A presente Portaria estabelece as seguintes ações referentes à gestão
de informação das atividades docentes do Programa de PósGraduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, visando
atender a avaliação da CAPES:
I. AÇÕES
1. Docentes permanentes e colaboradores do EGC devem atualizar
seu Currículo CV-Lattes na Plataforma Lattes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) –
no endereço http://lattes.cnpq.br – até o dia 25 de fevereiro de
2008.

2. Deverão ser enfatizados na atualização os seguintes itens:
•

•

•

•

Artigos publicados em periódico no ano de 2007. Para tal, além de
cadastrá-los é fundamental que o docente vincule-os à tabela de
periódicos da CAPES (Vide Anexo);

Projetos de pesquisa coordenados ou em que o docente teve
participação. A inclusão desses projetos no Coleta/CAPES
dependerá de sua natureza e tipo de financiamento.

Participações em Bancas Examinadoras, especialmente em outras
Instituições de Ensino Superior, dado que esse elemento revela o
grau de influência do Programa no sistema nacional de pósgraduação.

Orientações em nível de graduação, dado que esse é um dos
principais itens de comprovação de atuação dos docentes na
graduação.

Roberto C. S. Pacheco
Coordenador
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ANEXO:
INSTRUÇÕES SOBRE ARTIGOS CIENTÍFICOS
A Plataforma Lattes tem sistema automático de reconhecimento de periódicos na base
CAPES/Coleta para cada artigo informado no currículo CVLattes. Assim, é importante
que o docente verifique a relação de sua publicação e vincule corretamente os
periódicos entre as plataformas Lattes e Coleta. Para tal, basta seguir os passos a
seguir:

PASSO 0: Cadastre seus artigos
•

Acione a opção “Produção Bibliográfica – Artigos completos publicados em
periódicos” e insira as informações sobre artigos publicados.

PASSO 1: Verifique vínculo de informações CAPES-CNPq em seu cv

•

Acesse a opção de vinculação conforme indicado na figura acima.

PASSO 2: Vincule periódico no Currículo à Tabela da CAPES

•

Se houver na relação itens em “Não encontrado na Tabela CAPES”, clique sobre
o número e proceda a vinculação.
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