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Produtos técnico-tecnológicos (PTT)

2017 2018 2019 2020

Coordenador do programa mantém o preenchimento conforme 
formulário já existente (sem mudanças)

2017 2018 2019 2020

Autor da produção (docente ou discente) preenche no repositório 
Esppiral apenas os melhores PTT, conforme formulário do GT

Sucupira lê os dados 
do Esppiral e o 
coordenador poderá 
selecionar quais são 
os destaques para o 
quadriênio



• Inserção de 2019 pelo autor será um teste inicial com Esppiral e conexão com 

Sucupira, além de mudança de cultura com o fluxo novo.

• Outros tipos de produção serão inseridos gradativamente

• O autor entra como um agente no processo de informações para a avaliação, 

fazendo uma análise crítica da sua produção → foco no qualitativo

• Será feita a integração com Lattes, mas não serão para todos os campos

Processo de inserção da PTT na Plataforma Sucupira



• EIXO 1 Produtos e Processos: desenvolvimento de produto técnico ou tecnológico, passível ou não de 

proteção, podendo gerar ativos de propriedade industrial/intelectual. Ex: desenvolvimento de material 

didático, produtos, técnicas, aplicativos, mapas, patentes.

• EIXO 2 - Formação: atividades de educação relacionadas aos diferentes níveis de formação profissional, 

com público alvo interno ou externo a instituição de origem. Ex: organização e docência em atividades de 

capacitação/cursos de curta duração.

• EIXO 3 – Divulgação da produção: artigo em jornal ou revista de divulgação ou revista técnica, palestrante 

ou conferencista, participação em mesa redonda, participação em veículo de comunicação, Prefácio ou 

Posfácio, produção de programas de mídia, resenha.

Eixos de classificação dos produtos técnico-tecnológicos



• EIXO 4: Serviços técnicos: serviços realizados junto à sociedade/instituições, órgãos governamentais, 

agências de fomento, vinculados à assistência, extensão, produção do conhecimento. Ex: assessoria e 

consultoria; auditoria; avaliação de tecnologia, projeto, programa, institucional ou política; 

certificação/acreditação de produção técnica ou tecnológica; laudo técnico; membro de conselho gestor ou 

comitê técnico; organização de evento; organização de revista (incluindo editoria e corpo editorial), anais, 

livro, catálogo, coletânea; outro tipo de serviço técnico especializado; parecer de artigo de revista; 

participação em comissão técnico-científica; projetos de extensão à comunidade; relatório técnico 

conclusivo.

Eixos de classificação dos produtos técnico-tecnológicos (cont.)



Produtos Técnico-Tecnológicos mais relevantes 
Saúde Coletiva

• Critérios:

- Adesão à área

- Frequência de registro do produto pelos programas 2017 e 2018

- Garantia de contemplar os 4 eixos (produtos e processos; formação; divulgação da produção e 

serviços técnico)

- 10/12 produtos



Produto Subtipos

Produto bibliográfico 

técnico/tecnológico

Artigo publicado em revista técnica

Artigo em jornal ou revista de divulgação

Resenha ou crítica artística

Texto em catálogo de exposição ou de programa de espetáculo

Patente Desenvolvimento de processo patenteável

Desenvolvimento de produto patenteável

Tecnologia social

Cursos de formação

profissional

Docência em atividade de capacitação, em diferentes níveis

Criação de atividade de capacitação, em diferentes níveis

Organização de atividade de capacitação, em diferentes níveis

Produto de editoração Organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia

Organização de revista, anais (incluindo editoria e corpo editorial)

Organização de catálogo de produção artística

Material didático

Software/Aplicativo

Evento organizado

Produtos Técnico-Tecnológicos mais relevantes 

Saúde Coletiva



Produto de comunicação Produção de programas de veículos de comunicação

Processo/Tecnologia não

patenteável

Produção de programas de veículos de comunicação

Relatório técnico conclusivo Processos de gestão

Relatório técnico conclusivo

Pesquisa de mercado

Manual/protocolo Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou adequação tecnológica (ex. POP)

Manual de operação técnica

Produtos Técnico-Tecnológicos mais relevantes 

Saúde Coletiva (cont.)

Eixo 1 (produtos e processos): 6 itens

Eixo 2 (formação): 1 item

Eixo 3 (divulgação da produção): 2 itens

Eixo 4 (serviços técnico): 3 itens 



• Quantitativos:

- Média global padronizada de produtos técnicos por DP por ano (Total de produtos técnicos por DP 

por ano / média entre os Programas do total de produtos técnicos por DP por ano - em todos os 

eixos). 

- Média padronizada de produtos técnicos por DP por ano por eixo (Total de produtos técnicos por 

DP por ano naquele eixo / média entre os Programas do total de produtos técnicos por DP por ano 

naquele eixo).

Proposta de Indicadores para a avaliação quadrienal



• Avaliação Qualitativa: avaliação dos PTT mais relevantes dos Programas (5-10) 

considerando:

- Aderência à área de concentração, linhas e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

- Potencial de impacto ou impacto (considerar demanda, objetivo do projeto que gerou o produto e área 

impactada pela produção).

- Aplicabilidade (viabilidade/abrangência/alcance do PTT).

- Grau de inovação da produção (com base nas informações especificas da Sucupira).

- Complexidade necessária para a elaboração da PTT

Proposta de Indicadores para a avaliação quadrienal (cont.) 



2017 2018 2019 2020

Coordenador do programa preenche os dados de livros na Sucupira, 
acrescentando o anexo e novos campos obrigatórios indicados pelo GT

• Podemos pedir os anexos para todos os anos do quadriênio (dados de 17 e 18 não serão alterados, mas 

será possível colocar o anexo). 

• Anexo não ficará visível para acesso externo, nem poderá ser feito download. Solicitar informações 

mínimas necessárias para avaliação.

• Sistema de classificação lê informações da Sucupira, com o anexo, para que as comissões tenham acesso.

Todo o livro 
ou partes

Livros



Sistema de classificação

• Sistema lê as informações da Sucupira

• A área poderá escolher fazer a classificação de acordo com:

- Todos os produtos ou 

- Apenas das produções mais relevantes

• Atualmente a Sucupira possui a marcação das melhores produções (5 por tipo)



Sistema de classificação

• Cada área poderá configurar seus pesos 

• A parte quantitativa (Quesito 1 -

Características formais da obra). Uma parte 

poderá ser coberta pelo sistema (idioma, tipo 

de editora, se tem financiamento) → daria uma 

sugestão de estrato, a partir da ficha e de seus 

pesos

• Quesito 3 – Avaliação direta de qualidade –

somente a comissão de avaliação - livros



Portal “CONECTI-ME”

O autor poderá cadastrar sua 
produção ou importar do 
ORCID e depois direcionar 

para Lattes, Sucupira ou 
Esppiral

Previsão: Março 2020

Em breve...
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Obrigada!

Claudia Leite de Moraes

(clmoraes.uerj@gmail.com)


