
Outubro de 2014 
Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb 

       1  2 
 

 3  4 

             
5  6 

Agendar Reunião 
com os responsá-
veis pelo forneci-

mento das tabelas 
de servidores, alu-
nos de PG e bolsis-

tas PCI e PIBICT 
(Clayton) 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

 10 
 

 11 

             
12  13 

Reunião com os 
responsáveis pelo 
fornecimento das 

tabelas de servido-
res, alunos de PG e 

bolsistas PCI e 
PIBICT (Clayton) 

 14 
 

 15 
 

 16 
 

 17 
 

 18 

             
19  20 

Uniformização dos 
nomes de periódicos 

e conferências com 
uso da ferramenta 

iconet.com.br/banon
/2007/01.07.13.17 

(Clayton) 

 21 
Uniformização dos 

nomes de periódicos 
e conferências com 
uso da ferramenta 

iconet.com.br/banon
/2007/01.07.13.17 

(Clayton) 

 22 
Uniformização dos 

nomes de periódicos 
e conferências com 
uso da ferramenta 

iconet.com.br/banon
/2007/01.07.13.17 

(Clayton) 

 23 
Uniformização dos 

nomes de periódicos 
e conferências com 
uso da ferramenta 

iconet.com.br/banon
/2007/01.07.13.17 

(Clayton) 

 24 
Definição dos 

atributos de indexa-
ção dos periódicos 

com uso da ferramen-
ta CBnm VX32PXQZe 

BBx/ND2gJ  
(Clayton) 

 25 

             
26  27 

Definição dos 
atributos de indexa-

ção dos periódicos 
com uso da ferramen-
ta CBnm VX32PXQZe 

BBx/ND2gJ  
(Clayton) 

 28  
FERIADO 

(Dia do Serv. 
Público) 

 29 
Definição dos 

atributos de indexa-
ção dos periódicos 

com uso da ferramen-
ta CBnm VX32PXQZe 

BBx/ND2gJ  
(Clayton) 

 30 
Definição dos 

atributos de indexa-
ção dos periódicos 

com uso da ferramen-
ta CBnm VX32PXQZe 

BBx/ND2gJ  
(Clayton) 

 31 
Término do prazo 

estipulado para 
recebimento das 

tabelas de servido-
res, alunos de PG e 

bolsistas PCI e 
PIBICT.  

 1/nov 

 



 

Novembro de 2014 

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb 
2  3 

Emitir 1º aviso de 
atualização dos 

Currículos Lattes 
(Clayton/Silvia) 

 4 
Definição dos 

atributos de tipo e 
ISSN dos periódicos 

com uso da ferra-
menta CBnmVX32 
PXQZeBBx/ND2gJ 

(Clayton) 

 5 
Definição dos 

atributos de tipo e 
ISSN dos periódicos 

com uso da ferra-
menta CBnmVX32 
PXQZeBBx/ND2gJ 

(Clayton) 

 6 
Definição dos 

atributos de tipo e 
ISSN dos periódicos 

com uso da ferra-
menta CBnmVX32 
PXQZeBBx/ND2gJ 

(Clayton) 

 7 
Definição dos 

atributos de tipo e 
ISSN dos periódicos 

com uso da ferra-
menta CBnmVX32 
PXQZeBBx/ND2gJ 

(Clayton) 

 8 

             
9  10 

Atualização das 
tabelas 

autor/grupo e 
autor/afiliação 

(Clayton/Banon) 

 11 
Atualização da 

tabela issn/ 
secondarymark 

com base no  
Qualis da CAPES 

(Clayton/Banon) 

 12 
Preparação da 

tabela  
firstautor/area  

(Clayton/Banon) 
 

 

 13 
Conferência e 

Atualização da 
tabela  

firstautor/area  
(Marciana/ 

Clayton/Banon) 

 14 
Criação da “Relação 
dos registros faltan-
do na tabela de indi-
cadores para 2014”  

Criação da tabela 
para o cálculo do 

IPUB e IGPUB 
(Clayton/Banon) 

 15 

             
16  17 

1ª Importação das 
Bases de Dados  

(Clayton/Banon) 
 

Emitir 2º aviso de 
atualização dos 

Currículos Lattes 
(Clayton/Silvia) 

 18 
Validação 
(Marcelo) 

 
Agendar  

reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana)  

 19 
Validação 
(Marcelo) 

 

 

 20 
Validação 
(Marcelo) 

 
 

 21 
Validação 
(Marcelo) 

 

 

 22 

             
23  24 

Validação 
(Marcelo) 

 
Reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana) 

 25  
Validação 
(Marcelo) 

 
Reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana) 

 26 
Validação 
(Marcelo) 

 
Reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana) 

 27 
Validação 
(Marcelo) 

 
Reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana) 

 28 
Validação 
(Marcelo)  

 
Reunião com áreas 
finalísticas sobre o 
processo de coleta 

(Clayton/Marciana) 

 29 
 



 

Dezembro de 2014 

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb 
30 

Data limite 
para 

atualização 
dos  

CVs Lattes 

 1 
Importação da 

Plataforma Lattes 
(Clayton/Banon) 

 2 
Validação 

Atualizar a relação 
dos registros 

faltando  
(Marcelo) 

 3 
Validação 
(Marcelo) 

 4 
Validação 
(Marcelo)  

 5 
Validação 
(Marcelo) 

 6 

             
7  8 

Validação 
(Marcelo) 

 9 
Validação 
(Marcelo) 

 
 

 10 
Validação 
(Marcelo) 

 11 
Validação 
(Marcelo) 

 12 
Validação 
(Marcelo) 

 13 

             
14  15 

Disponibilização 
das páginas web de 
autoarquivamento 

e envio das URLs 
aos autores INPE 
(Banon/Clayton) 

 16 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

 17 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

 18 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

 19 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

 20 

             
21  22 

Autoarquivamento 
pela comunidade  

 23 
Autoarquivamento 

pela comunidade 
 
 

 

 24 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

 25  
FERIADO 

(Natal) 

 26 
Autoarquivamento 

pela comunidade 
 

 27 

             
28  29 

Autoarquivamento 
pela comunidade  

 30 
Autoarquivamento 

pela comunidade 
 
 

 

 31 
Autoarquivamento 

pela comunidade 

      

 



Janeiro de 2015 

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb 
        1 

FERIADO 
(Confrat. Universal) 

 2 
Encerramento do 

autoarquivamento 
pela comunidade 

 3 

             
4  5  

Validação  
Atualizar a relação 

dos registros faltando  
(Marcelo) 

 6 
Validação 
(Marcelo)  

 7  
Validação 
(Marcelo) 

 

 8 
Validação 
(Marcelo) 

 

 9 
Validação 
(Marcelo) 

  

 10 

             
11  12  

2ª Importação das 
Bases de Dados  

(Marcelo/ 
Clayton/Banon) 

 13  
Validação  

Preencher o campo 
grupo de todos 
autores INPE e 

atualizar relação dos 
registros faltando   

 (Marcelo) 

 14 
Validação  

 
“Garimpagem” 

das Bases de 
Dados  

(Marcelo) 
 

 15 
Validação 

 
Busca e remoção 

de registros 
duplicados 

(Marcelo) 

 16 
Geração da tabela 

para cálculo do 
IPUB e IGPUB  

 
Criação das 

“Tabelas de FQ, IAL 
e IPW referentes 
ao ano de 2014”. 
(Clayton/Banon) 

 17 

             
18  19 

Conferência e 
análise dos 

indicadores obtidos  
(Clayton) 

 
Reunião de 

Avaliação da 
Coleta 

(Memória/CPA) 

 20 
Elaboração de 
justificativas e 

preenchimento do 
“template TCG” 

fornecido pela CPA 
(Clayton) 

 
 

 21 
Envio do 

“template TCG” 
preenchido à CPA 

(Clayton) 
 

Criação do 
“Breve relatório 

referente a 2014”  
(Clayton/Banon) 

 22 
Atualização do 

registro CBnmVX32 
PXQZeBBx/UqREN 

sobre índice de 
produtividade 

(Aldo/Banon)  

 23 
 

 24 

             
25  26 

 

 27 
 

 28 
 

 29  30 
 

 31 

 
  



Fevereiro de 2015 
02 a 27 

 
 Completude dos grupos e normalização dos metadados 

 Busca dos textos faltantes 
(Marcelo) 

 
 Uniformização dos nomes de periódicos e conferências com  

uso da ferramenta iconet.com.br/banon/2007/01.07.13.17 
(Clayton) 

 

Março de 2015 
02 a 31 

 
 Completude dos grupos e normalização dos metadados 

 Busca dos textos faltantes 
(Marcelo) 

 
 Definição dos atributos de tipo e ISSN dos periódicos  

com uso da ferramenta CBnmVX32PXQZeBBx/ND2gJ 
 Atualização da tabela de políticas de  

autoarquivamento dos periódicos 
(Clayton) 

 

Abril de 2015 
01 a 30 

 
 Completude dos grupos e normalização dos metadados 

 Busca dos textos faltantes 
(Marcelo) 

 
 Definição dos atributos de indexação dos periódicos  

com uso da ferramenta CBnmVX32PXQZeBBx/ND2gJ 
 Atualização da tabela de políticas de  

autoarquivamento dos periódicos 
(Clayton) 

 


