
ORIENTAÇÕES PARA AUMENTAR E QUALIFICAR  

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CORPO DISCENTE 

 

 Em considerando anteriores Disposições referentes à nova forma de 

Avaliação Discente, determina-se com a finalidade de aumentar e qualificar 

a produção científica e a participação em eventos do corpo discente, as 

seguintes orientações, aprovadas pelo Pleno do PPGFilosofia em 9 de abril de 

2010: 

I – AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS:  
O professor utilizará várias formas de avaliação tais como: elaboração 

de artigo e/ou trabalho, resenha crítica, coordenação de seminário ou aula, 
relatório de participação em evento importante na área de pesquisa, ou ainda 
outra forma de avaliação que o professor julgar oportuna. 
 
II – PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS: 

(a) Caberá aos acadêmicos elaborar e publicar, no mínimo, ao longo do 
mestrado e doutorado dois e quatro artigos científicos, respectivamente. 

(b) A Secretaria do PPG Filosofia/PUCRS publicará a nominata do corpo 
discente segundo a ordem de produção científica.  

(c) A Comissão Coordenadora considerará o critério de produção 
científica e apresentação de trabalhos em eventos científicos para conceder 
méritos aos requerentes.  

 
 
III – SEMANA ACADÊMICA E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS: 
 (a) A Comissão do Corpo Discente em conjunto com o PPG de Filosofia 
organizará a Semana Acadêmica. 
 (b) Caberá aos discentes de mestrado e doutorado participar da Semana 
Acadêmica apresentando suas pesquisas.  

(c) A Semana Acadêmica ocorrerá na última semana de junho e 
novembro de cada semestre. 
 (d) Incentivar os discentes de mestrado e doutorado a participar de 
eventos científicos mediante apresentação de trabalhos.  
 
 
IV – REVISTA ELETRÔNICA INTUITIO [REI] 

(a) Os professores do PPG em Filosofia da PUCRS serão membros do 
Conselho Científico da Revista Eletrônica Intuitio, organizada pelos alunos do 
PPG, com corpo editorial misto.  

(b) A Revista Eletrônica Intuitio será um espaço convergente dos itens I, 
II e III, porque bons trabalhos e/ou artigos serão recomendados para a Revista. 

(c) Será exigida a qualidade dos textos, conforme as diretrizes da própria 
Revista, ou seja, um acentuado rigor científico. 

 
 


