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Considerações sobre classificação de Livros, critérios para a estratificação e uso dos mesmos na
avaliação.

Livros e capítulos de livros são considerados pela comissão de Engenharias IV no cômputo da
produção intelectual. Neste cômputo, o documento de área descreve o uso do indicador DPI, o
qual objetiva estimar o volume e a qualidade da produção intelectual do corpo docente. O
indicador DPI é calculado da seguinte maneira:
DPI = (PPxPPQ + PLxPPL) / DP
Onde DP é o número de docentes permanentes. As ponderações PP e PL serão definidas pela
Comissão de Área, sendo:
PPQ = A1 + 0,85A2 + 0,7B1 + 0,3B2 + 0,2B3 + 0,1B4 + 0,05B5
e
PPL = LI + 0,5LN + 0,25CLI + 0,125CLN.
PPQ é a soma ponderada da produção em termos dos estratos do Qualis de Periódicos. Nessa
expressão A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 representam o número de publicações nos estratos
correspondentes.
PPL é a soma ponderada da produção em livros e capítulos de livros. Nessa expressão LI, LN, CLI
e CLN representam as quantidades de livros internacionais e nacionais, capítulos de livros
internacionais e nacionais (excluem-se os artigos apresentados em eventos técnico-científicos e
publicados em formato livro). A pontuação máxima no caso de múltiplos capítulos de livros
numa mesma obra será limitada à pontuação de um livro.
Livros são analisados individualmente pela comissão de área e não são pontuados, por exemplo,
anais de eventos publicados em formato livro. No que tange os capítulos de livro, tendo em vista
a acentuada proliferação desse tipo de publicação, associada a ausência de índices
bibliométricos para esses veículos, os capítulos de livros só serão considerados no cálculo do DPI
nos casos em que:
1. A editoria do veículo de divulgação seja composta por pesquisadores reconhecidamente
competentes em suas respectivas áreas do conhecimento, adotando uma política editorial
seletiva em termos da definição de temas e autores;
2. A publicação distingue-se de forma clara de uma versão ampliada de um artigo publicado num
evento técnico-científico;
3. O teor científico-tecnológico da publicação pode ser caracterizado como uma contribuição
substantiva (em nível de pós-graduação), no âmbito da área do conhecimento correlata.
4. O relatório do programa, na aba “outras informações”, contiver um texto específico (com não
mais do que 300 palavras) no qual os itens 1, 2 e 3, sejam explicitamente apresentados.

