
 

  

  IDENTIFICAÇÃO DATA FOLHA 

Uerj CIRCULAR CL-003/SR-2/DEPESQ/2015 06/07/2015 01/01 

 

De : SR-2/DEPESQ 

Para : DIRETORES DE CENTROS E UNIDADES 

Assunto : Banco de Produção Científica – BPC 2015 

  

Solicito o apoio de V.Sa. no sentido de divulgar o prazo de captura dos currículos Lattes para a 

atualização do Banco de Produção Científica – BPC. 

A partir de 15 de julho de 2015, começaremos a importar os currículos dos docentes, diretamente da 

base Lattes do CNPq. O processo de importação se estenderá até o dia 20 de julho de 2015. A partir 

de 21 de julho de 2015 começaremos a trabalhar com os currículos capturados, de modo a realizar as 

análises do BPC-2015. Os critérios para concessão de carga horária em pesquisa, nesta captura, 

ainda serão os mesmos dos que foram utilizados no BPC-2014. 

Recomendo que os docentes não deixem as atualizações para os últimos dias, tendo em vista que a 

última versão do currículo pode demorar até 24 horas para ser disponibilizada.  

Lembro que: as atualizações dos currículos devem ser feitas utilizando a plataforma Lattes, através 

do site do CNPq (www.cnpq.br); o período de análise dos currículos será de 2012 a 2014; serão 

capturados os currículos de docentes efetivos e visitantes que tiveram vínculo com a Uerj durante o 

ano de 2014; docentes que tiveram o vínculo com a Uerj encerrado antes de 01/01/2014 ou iniciado 

após 31/12/2014 não serão capturados; o resultado desta avaliação de produção servirá de base para o 

preenchimento de carga horária máxima de pesquisa do Planind 2015/2. 

A partir deste ano, as editoras serão classificadas por uma comissão definida pela Sr-2. Solicito, 

portanto, que os campos “ISBN” e “Nome da editora” das produções “Livro publicado” e “Capítulo de 

livro publicado” sejam inseridos corretamente para que essas informações possam ser capturadas 

adequadamente.  

Também a partir deste ano, os periódicos serão classificados de acordo com o Qualis/Capes. Desta 

forma, solicito que os códigos de ISSN da produção “Artigo completo publicado em periódico” sejam 

inseridos corretamente para que o cruzamento com o Qualis/Capes possa ser feito adequadamente. 

Outras informações em www.sr2.uerj.br/sr2/depesq ou pelo email depesq@sr2.uerj.br.  

Certo de contar com o apoio de V.Sa., agradeço. 
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