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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PRODUÇÕES RELEVANTES DO 

PPGENF 
 
Tendo em vista a necessidade de escolha das melhores produções bibliográficas, técnica, 
dissertação, projeto mais relevantes do Programa e os Egressos apresentados como 
destaque do Programa, conforme Ficha de Avaliação da CAPES, nos itens Formação e 
Impacto na sociedade. Assim, após deliberação em reunião ordinária do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo 
(PPGENF/UFES), o colegiado definiu os critérios de avaliação para escolha das 
produções bibliográficas, técnica, dissertação, projeto mais relevantes do Programa e os 
Egressos apresentados como destaque do Programa. 
O processo de avaliação será realizado por uma comissão que apresentará para o 
colegiado as indicações e justificativas para a escolha de cada categoria. Essa avaliação 
acontecerá ao final de cada ano do quadriênio. 
 

1) PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
05 Produções em periódicos relevantes do Programa  
Analisar as cinco produções em periódicos relevantes, com as justificativas do Programa.  
 

2) PRODUÇÃO TÉCNICA 
05 Produções técnicas relevantes do Programa 
A avaliação será realizada a partir do item Produção Técnica organizada no corpo da 
dissertação.  
 

3) DISSERTAÇÃO  
05 Dissertações relevantes do Programa 
A avaliação será realizada a partir do resumo.  
 
Critérios obrigatórios para concorrer a seleção dos TOP5: 

1. Artigo derivado da dissertação e publicado em coautoria de discente e docentes 
do PPGENF 

2. Artigo publicado nas revistas com os melhores índices de impacto, ou Qualis 
CAPES. 

 



Parâmetros de avaliação da qualidade das publicações/produções derivadas das 
dissertações do programa:  

1. É coerente com as LP e AC do PPGENF; 
2. O problema de pesquisa foi originário da prática;  
3. É uma produção realizada em conjunto com o serviço;  
4. Tem potencial para influenciar políticas públicas e da área, inovação, impacto nas 

políticas e práticas, ou na formação; 
5. O trabalho apresenta originalidade e relevância para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e/ou de inovação, e para a Área de Enfermagem;  
6. O método utilizado é adequado e inovador;  
7. A produção técnica desenvolvida tem potencial para gerar impacto;  
8. Tem aplicabilidade (local, regional, nacional ou internacional);  
9. Tem capacidade de devolução dos resultados para comunidade científica e/ou 

autoridades em saúde.  
10. É uma produção realizada em parcerias em rede (regionais, nacionais e 

internacionais) 
 
 
Forma de avaliação: Cada item vale 1,0 ponto, as produções que apresentarem maiores 
pontuações serão as escolhidas.  
 
 
 

4) PROJETO DE PESQUISA OU DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

 
Avaliar cinco projetos indicados pelo Programa por seu potencial de inovação: social, na 
atenção à saúde, no campo educacional, na gestão ou tecnologia.  
Parâmetros de avaliação da qualidade dos projetos, deve-se considerar mudanças em 
relação à:  

1. Ensino e pesquisa (teórico/metodológico);  
2. Novas tendências às políticas públicas;  
3. Tecnologias apropriadas por meio de mobilização de recursos técnicos, sociais e 

econômicos;  
4. Criação/atualização/normatização de processos/treinamento referente às políticas 

públicas de saúde e/ou educação/educação básica;  
5. Monitoramento de protocolos e/ou gestão programas de saúde e/ou educação;  
6. Prática profissional.  

 
Forma de avaliação: Cada item vale 1,0 ponto, as produções que apresentarem maiores 
pontuações serão as escolhidas.  
 
 
 



5)  EGRESSO DESTAQUE – UM POR ANO  
 
Parâmetros de avaliação dos Egressos apresentados como destaque do Programa (um por 
ano), considerando-se a formação recebida. 
 

1. Comitês ou comissões de abrangência regional, nacional ou internacional em 
políticas públicas de saúde, educação, ciência e tecnologia;  

2. Assessorias e consultorias em políticas públicas de saúde, educação, ciência e 
tecnologia;  

3. Instâncias decisórias da administração pública ou privada em nível regional, 
municipal, estadual, federal;  

4. Startups ou empresas privadas;  
5. Pesquisas institucionais;  
6. Curso de Doutorado, como aluno;  
7. Instituição de Ensino Superior, na graduação, residência ou pós-graduação como 

docente;  
8. Coordenação acadêmica institucional de ensino;  
9. Órgãos de gestão de classe e associações científicas nacionais e internacionais;  
10. Educação permanente de instituições de saúde.  

 
Forma de avaliação: Cada item vale 1,0 ponto, os egressos que apresentarem as maiores 
pontuações serão os escolhidos.  
 
 

6) IMPACTO DA PRODUÇÃO TÉCNICA/TECNOLÓGICA  
 
Os 03 produtos ou processos indicados aqui devem ser diferentes dos indicados no item 
acima PRODUÇÃO TÉCNICA. 
Parâmetros de avaliação da qualidade e do impacto dos três produtos ou processos 
indicados pelo programa:  

1. A oferta de novos serviços ou produtos;  
2. Melhoria na saúde de indivíduos;  
3. Aumento na empregabilidade;  
4. Proposição de políticas públicas ou econômicas;  
5. Impacto ambiental.  
6. Aplicabilidade (local, regional, nacional ou internacional);  
7. Potencial de replicação;  
8. Visibilidade;  
9. Complexidade e teor de inovação (alto, médio, baixo) e  
10. Resultado de pesquisa aplicada na comunidade, serviço, com transferência de 

conhecimento para a sociedade. 
 
Forma de avaliação: Cada item vale 1,0 ponto, as produções que apresentarem maiores 
pontuações serão as escolhidas.  



 
 


