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Declaração de Conflito de Interesse
O palestrante declara não ter conflitos de interesse que 

possam estar relacionados a sua apresentação



Qualis Produtos Técnicos e Tecnológicos. 

➪ GRUPO DE TRABALHO (GT)

➪ OBJETIVO DO GT: desenvolvimento de metodologia de

avaliação da produção Técnica e Tecnológica, aplicável a

todas as áreas de avaliação.



COMPOSISÃO DO GT (02 ago 2018)



METODOLOGIA

Etapa 1 – Avaliação dos resultados alcançados no estudo realizado previamente pelo GT 06 CAPES

(2015/2016);

Etapa 2 – Consulta a todas as áreas de avaliação sobre a importância de cada uma das 62 produções

técnicas elencadas, realizada por meio de formulário eletrônico;

Etapa 3 – Análise da relevância atribuída pelas áreas para cada produção técnica e agrupamento de

produções semelhantes;

Etapa 4 – Conceitos aplicados ao Estudo e conversão da produção técnica mais relevante em Produtos e

não nos processos envolvidos;

Etapa 5 – elaboração das definições, campos descritivos e exemplos para cada pro- duto, utilizando como

base os critérios de estratificação estabelecidos em estudo anterior;

Etapa 6 – Avaliação dos resultados alcançados e elaboração do relatório final.



Produtos técnicos

de 2016 
(62 em 4 eixos)









Análise da relevância atribuída pelas áreas para

cada produção técnica

➪ Escala de Likert



Conversão das produções técnicas

em “Produtos Técnicos”.

Definições e conceitos: 

Produto

Serviço

Processo / atividade

Relevância / Utilidade



➪ PRODUTO: é o resultado palpável de uma atividade docente ou discente,

podendo ser realizado de forma individual ou em grupo. O produto é algo

tangível, que se pode tocar, ver, ler, etc. Pode ser um cultivar ou um conjunto

de instruções de um método de trabalho. O Produto é confeccionado

previamente ao recebimento pelo cliente/receptor, que só terá acesso após a

conclusão dos trabalhos.



➪ SERVIÇO: é um conjunto de operações/atividades, cujo resultado é intangível

e onde o prestador e o cliente devem estar presentes durante a execução do

serviço. O Serviço pode ser realizado de forma individual ou em grupo. DICA:

Se o autor PRECISA estar presente, concomitantemente com os

clientes/receptores então ocorreu um Serviço. O serviço não é perene, ou seja,

uma vez terminadas as atividades do prestador, o serviço passa a não mais

existir.



➪ PROCESSO / ATIVIDADE: é um conjunto de tarefas de trabalho, podendo ser

realizada de forma individual ou em grupo, cujo cliente é o próprio autor/executor.

Distingue-se um Processo de um Serviço da seguinte forma: se o cliente ou quem

recebe o resultado da Atividade é uma ou mais pessoas externas aos executores, e

estiver presente durante a execução, então ocorreu um Serviço, se não é uma

atividade ou processo de trabalho. Os Processos/atividades são ações executadas

pelas pessoas e, portanto, são expressas por meio de um Verbo ativo no infinitivo.

Dica: um produto nunca é identificado por um verbo no infinitivo.



➪ RELEVÂNCIA/UTILIDADE: é a importância que se atribui ao resultado

(Produtos) de um processo ou conjunto de atividades. A importância é

atribuição do cliente/receptor e não do executor, ou seja, a importância

depende da utilidade que o cliente externo possa enxergar ao buscar

satisfazer uma dada necessidade ou problema.



Produtos mais relevantes

para as 49 áreas de avaliação. 
(cada área deverá selecionar os 10 principais)











Definições, campos descritivos e 

Descrição para cada Produto

➪ Definição;

➪ Exemplos;

➪ Campos descritivos obrigatórios*;

➪ Campos descritivos opcionais*;

➪ Correlacionar com as opções existentes nas plat. Sucupira e Lattes;

➪ A produção necessita estar no repositório?

➪ Classificar e justificar os produtos em técnico ou tecnológico;

➪ Definir se a produção é resultado do trabalho realizado pelo
programa ou se é resultado do trabalho individual do docente, o qual
seria realizado independentemente do mesmo se docente de um
programa ou não;



Estratos sugeridos: 

➪ T1 (Ex. 200 pontos) 

➪ T2 (Ex. 150 pontos) 

➪ T3 (Ex. 100 pontos) 

➪ T4 (Ex. 50 pontos) 

➪ T5 (Ex. 10 pontos) 

➪ TNC – Produto não pontuado

Obs.: As pontuações e glosas ficarão à critério de cada área de avaliação. 



Diferença entre Produto técnico

e Produto tecnológico:

➪ Produto técnico – Elaborado por pessoas especializadas. Ex: Um

relatório de pesquisa, um parecer técnico.

➪ Produto tecnológico - é um “objeto tangível” com elevado grau de

novidade fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos,

técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa na PG,

usados diretamente na solução de problemas de empresas

produtoras de bens ou na prestação de serviços à população

visando o bem-estar social.



Características de um produto tecnológico

➪ - Impacto: mudanças causadas pela introdução do Produto no ambiente social;

➪ - Aplicabilidade: facilidade com que se pode empregar o Produto e a possibilidade de

replicabilidade em diferentes ambientes e grupos sociais;

➪ - Inovação: intensidade do uso de conhecimento inédito utilizado para a criação do Produto.

Um produto derivado da adaptação de conhecimento existente será considerado um Produto

técnico e não tecnológico;

➪ - Complexidade: representa o grau de interação entre de atores, relações e conhecimentos

necessários à elaboração e ao desenvolvimento do Produto.



Critérios para a estratificação dos Produtos

➪ 1. Aderência (critério obrigatório) 

➪ 2. Impacto

➪ 2.1. Demanda: espontânea, contratada ou por concorrência.

➪ 2.2. Objetivo da pesquisa: 

➪ 2.3. Área impactada pela produção: social, econômica, jurídica, etc. 

➪ 3. Aplicabilidade imediata

➪ 4. Inovação

➪ 5. Complexidade



Conclusão do GT

➪ Cada Coordenação de Área deve estabelecer, a partir da

estrutura básica aqui proposta, seus critérios, pesos e

métricas.



Base definida para a Medicina III

1. Bases de dados técnico-científicos

2. Curadoria de coleções biológicas

3. Desenvolvimento de produto patenteável

4. Processo / tecnologia não patenteável

5. Processos de gestão

6. Desenvolvimento de Softwares

7. Organização de atividade de capacitação em 

diferentes níveis.

8. Apresentação de trabalhos

9. Palestra ou conferência

10. Participação em mesa redonda

11. Assessorias e consultorias

12. Organização de eventos

13. Organização de livros
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