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RESOLUÇÃO Nº 02/PPGNPMat/2021, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 

 
 

Dispõe sobre o credenciamento e recredenciamento  
de professores no Programa de Pós-Graduação  

em Nanociência, Processos e Materiais Avançados 
 

 
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIA, PROCESSOS E 

MATERIAIS AVANÇADOS, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a 
Resolução Normativa Nº 154/CUn/2021, o Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Nanociência, Processos e Materiais Avançados da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e tendo em vista necessidade de atualizar os critérios de credenciamento e 
recredenciamento de professores, RESOLVE estabelecer os seguintes critérios: 
 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Para os fins de credenciamento e recredenciamento junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados (PPGNPMat), os 

professores serão classificados como: 

I – professores permanentes; 

II – professores colaboradores; ou 

III – professores visitantes. 

  

TÍTULO II – PROFESSORES PERMANENTES 

 

Art. 2º Podem integrar a categoria de permanentes os professores enquadrados e 

declarados anualmente pelo PPGNPMat na Plataforma Sucupira e que atendam a todos os 

seguintes pré-requisitos: 

I – desenvolvimento, com regularidade, de atividades de ensino no Programa; 

II – participação em projetos de pesquisa do Programa; 

III – orientação, com regularidade, de alunos de mestrado do Programa; 

IV – regularidade e qualidade na produção intelectual; e 

V – vínculo funcional-administrativo com a instituição. 

§ 1º As funções administrativas no Programa serão atribuídas aos professores 

permanentes do quadro de pessoal docente efetivo da Universidade. 

§ 2º Quando se tratar de servidor técnico-administrativo em Educação da UFSC, a 

atuação no programa deverá ser realizada sem prejuízo das suas atividades na unidade de 

lotação, podendo-se assegurar até 20 (vinte) horas semanais para alocação em atividades 

de Pesquisa e/ou Extensão. 

§ 3º A atuação como professor permanente poderá se dar, no máximo, em até 3 

(três) Programas de Pós-Graduação (PPGs). 
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§ 4º O professor permanente deverá ter dedicação mínima de 15 horas semanais ao 

PPGNPMat. Caso atue em mais de um PPG, o professor permanente deverá ter dedicação 

mínima de 10 horas semanais ao PPGNPMat. 

§ 5º Os professores permanentes do Programa deverão pertencer majoritariamente 

ao quadro de docentes efetivos da UFSC, sendo recomendação da Área de Materiais que 

no mínimo 70% dos professores permanentes tenham dedicação integral à instituição. 

§ 6º O percentual de professores permanentes que atuam exclusivamente no 

PPGNPMat não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) em relação ao número total 

de professores permanentes. 

§ 7º O número máximo total de orientandos por professor, em qualquer nível, deverá 

respeitar as diretrizes do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), guardado o limite de 

até 12 (doze) orientações. 

 

Art. 3º Em casos especiais e devidamente justificados, docentes e pesquisadores 

não integrantes do quadro de pessoal efetivo da Universidade que vierem a desenvolver 

atividades de pesquisa, ensino e orientação junto ao PPGNPMat poderão ser credenciados 

como permanentes, nas seguintes situações: 

I – quando recebam bolsa de fixação de professores ou pesquisadores de agências 

federais ou estaduais de fomento (com duração igual ou superior a 24 meses); 

II – quando, na qualidade de professores ou pesquisadores aposentados, tenham 

formalizado termo de adesão para prestar serviço voluntário na Universidade nos termos da 

legislação vigente; 

III – quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar na UFSC; 

IV – a critério do Programa, quando o professor estiver em afastamento longo para a 

realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em Educação, 

Ciência, Tecnologia e Inovação e não desenvolver, com regularidade, atividades de ensino 

na Pós-Graduação e projetos de pesquisa; 

V – docentes ou pesquisadores integrantes do quadro de pessoal de outras 

instituições de ensino superior ou de pesquisa, mediante a formalização de convênio 

específico com a instituição de origem, por um período determinado; 

VI – docentes ou pesquisadores que, mediante a formalização de termo de adesão, 

vierem a prestar serviço voluntário na Universidade nos termos da legislação pertinente; ou 

VII – professores visitantes com acordo formal com a UFSC. 

 

TÍTULO III – PROFESSORES COLABORADORES 

 

Art. 4º Podem integrar a categoria de colaboradores os demais membros do corpo 

docente do Programa que não atendam a todos requisitos para serem enquadrados como 

professores permanentes ou como visitantes, incluídos os bolsistas de pós-doutorado, mas 

que participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou 

atividades de ensino ou extensão, independentemente de possuírem ou não vínculo com a 

instituição. 
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§ 1º O professor colaborador poderá realizar atividades de pesquisa e orientação (até 

no máximo 2 orientandos) ou ministrar disciplinas no Programa. 

§ 2º O número de professores colaboradores não poderá exceder 30% (trinta por 

cento) do número total de professores permanentes credenciados no PPGNPMat, conforme 

documento da Área de Materiais. 

§ 3º A carga horária do professor colaborador poderá ser de, no máximo, 10 horas. 

§ 4º Docentes e pesquisadores não integrantes do quadro de pessoal efetivo da 

Universidade poderão ser credenciados como colaboradores, respeitadas as condições 

definidas nos Incisos I a VII do Art. 3º desta Resolução Normativa. 

 

TÍTULO IV – PROFESSORES VISITANTES 

 

Art. 5º Podem integrar a categoria de visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam 

liberados, mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para 

colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em 

projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no PPGNPMat, permitindo-se que atuem 

como coorientadores. 

§ 1º A atuação dos docentes ou pesquisadores visitantes no Programa deverá ser 

viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a instituição ou por bolsa 

concedida para esse fim, pela própria instituição ou por agência de fomento. 

§ 2º A Câmara de Pós-Graduação estabelecerá as normas e os procedimentos para 

contratação de professor visitante na UFSC. 

 

TÍTULO V – CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

 

Art. 6º Os professores a serem credenciados ou recredenciados serão avaliados 

individualmente a cada dois anos ou período inferior (por definição do Colegiado Pleno). 

§ 1º A proposta de credenciamento ou recredenciamento deverá ser apresentada ao 

Colegiado Delegado por meio de formulário específico devidamente preenchido, no qual 

serão solicitadas todas as informações necessárias ao credenciamento ou 

recredenciamento. 

§ 2º Haverá lançamento de edital para o processo de credenciamento de novos 

professores, ao menos uma vez a cada dois anos, de acordo com as necessidades das 

linhas de pesquisa do Programa. 

§ 3º Para o processo de recredenciamento de professores do corpo docente do 

Programa, a ser realizado ao menos uma vez a cada dois anos, será necessário apenas a 

entrega do formulário específico devidamente preenchido e com anexos conforme 

necessário, dentro de um prazo previamente estipulado. 

 

Art. 7º Os processos de credenciamento e recredenciamento serão analisados por 

uma comissão designada pelo Colegiado Delegado, formada por, no mínimo, três (3) 
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professores permanentes (garantindo-se ao menos um representante docente por linha de 

pesquisa) e um representante discente eleito por seus pares. 

§ 1º A comissão terá como atribuições a emissão de parecer com a indicação: da 

categoria, do período de credenciamento (data de início e fim), da habilitação para a 

orientação, da habilitação para ministrar disciplinas, entre outras. 

§ 2º A comissão deverá elaborar parecer de credenciamento ou recredenciamento a 

ser apreciado e aprovado pelo Colegiado Delegado do PPGNPMat. 

§ 3º O recredenciamento de todo o corpo docente deverá ser realizado ao menos 

uma vez a cada dois anos. 

§ 4º O credenciamento e o recredenciamento de professores deverão ser analisados 

e homologados pela Câmara de Pós-Graduação, enquanto o PPGNPMat estiver sem nota 

ou com notas 3 e 4 no SNPG. 

 

Art. 8º Para fins quantitativos de avaliação, no processo de credenciamento e 

recredenciamento de professores será considerado um indicador de desempenho, 

denominado de Índice de Produtividade do Professor (IPP). 

§ 1º O IPP utilizado para credenciamento será calculado conforme equação descrita 

no Anexo I e corresponderá ao somatório de pontos dos últimos 4 anos, considerando o ano 

em curso e os 3 anteriores, conforme Tabela 1 (Anexo I). 

§ 2º O IPP utilizado para recredenciamento será calculado conforme equação 

descrita no Anexo II e corresponderá ao somatório de pontos dos últimos 4 anos, 

considerando o ano em curso e os 3 anteriores, conforme Tabela 2 (Anexo II). 

§ 3º No caso de professoras que tenham se afastado por motivo de licença 

maternidade nos últimos 4 anos, o IPP será calculado considerando o ano em curso e os 4 

anos anteriores. 

§ 4º As produções a serem contabilizadas nesta avaliação devem ser relacionadas às 

linhas de pesquisa do Programa e/ou ter aderência a área de Materiais.  

§ 5º Professores permanentes sem orientação no período sob avaliação não serão 

recredenciados. 

 

Art. 9º O credenciamento e o recredenciamento de professores serão válidos por até 

2 (dois) anos. 

Parágrafo Único - O professor credenciado pela primeira vez no Programa terá a 

vigência do seu credenciamento limitada à vigência do recredenciamento em bloco, de todo 

o corpo docente. 

 

Art. 10. Serão exigidos como requisitos mínimos para o credenciamento de 

professores permanentes: 

I – Currículo na Plataforma Lattes do CNPq e ORCID, atualizados no mês de 

submissão do pedido; 

II – Título de Doutor obtido no mínimo há um ano ou completar um ano até dezembro 

do ano do credenciamento, e formação ou envolvimento histórico na área de concentração 

ou linha de pesquisa em que pretende atuar; 
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III – Experiência no desenvolvimento de projeto de pesquisa, nos últimos anos, em 

linhas de pesquisa vinculadas à área de concentração que pretende atuar no PPGNPMat, e 

em orientações de iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso; e 

IV – Indicador IPP de, no mínimo, 1,60 pontos, de acordo com equação descrita no 

Anexo I. 

 

Art. 11. Serão exigidos como requisitos mínimos para o credenciamento de 

professores colaboradores: 

I – Currículo na Plataforma Lattes do CNPq e ORCID, atualizado no mês de 

submissão do pedido; 

II – Título de Doutor e formação ou envolvimento histórico na área de concentração 

ou linha de pesquisa em que pretende atuar no Programa; 

III – Disponibilidade e interesse em auxiliar no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa vinculados à área de concentração do PPGNPMat e em atividades de ensino ou na 

orientação em nível de mestrado; e 

IV – Indicador IPP de, no mínimo, 1,20 pontos, de acordo com equação descrita no 

Anexo I. 

 

Art. 12. Serão exigidos como requisitos mínimos para o credenciamento de 

professores visitantes: 

I – Título de Doutor; 

II – Disponibilidade e interesse de auxiliar no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, em atividades de ensino e/ou coorientação em nível de mestrado; e 

III – Permanecer em regime de tempo integral à disposição da UFSC, por meio de 

contrato de trabalho com período determinado ou por bolsa concedida para esse fim por 

Agência de Fomento, para desenvolver atividades acadêmico-científicas no PPGNPMat. 

 

Art. 13. O recredenciamento de professores do quadro permanente, colaborador e 

visitante dependerá de avaliação de desempenho no período dos últimos 4 anos, 

considerando o ano em curso e os 3 anteriores. 

§ 1º A avaliação a que se refere o caput deste artigo será baseada primeiramente 

nos indicadores da CAPES que servem de base para a avaliação dos Programas de Pós-

Graduação na Área de Materiais. 

§ 2º Para fins de recredenciamento, o professor permanente deve: 

I – Apresentar IPP de, no mínimo, 1,60 pontos (de acordo com o Anexo II) ou ao 

menos uma publicação em periódico Qualis A a cada 2 anos dentro do período quadrienal 

de avaliação em andamento; 

II – Ter orientações concluídas e/ou em andamento no Programa; 

III – Ter trabalho publicado, aceito ou submetido (artigo, trabalho completo ou resumo 

em anais de evento científico) com discente do Programa (em caso de ter orientação 

concluída); 

IV – Estar desenvolvendo projeto dentro das linhas de pesquisa do Programa; 
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V – Ter ministrado pelo menos 1,0 crédito em disciplinas por ano de atuação no 

Programa, descontando-se períodos de afastamento; 

VI – Ter recebido feedback positivo nas avaliações realizadas pelos discentes 

referentes às disciplinas ministradas e orientações no período, mediante consulta à 

Comissão Permanente de Planejamento e Autoavaliação (CPPA) do PPGNPMat; 

VII – Ter assumido atividades administrativas pertinentes ao Programa, conforme 

necessário; 

VIII – Ter desenvolvido atividades de orientação de trabalho de conclusão de curso 

(TCC) e/ou iniciação científica; e 

IX – Ter realizado e/ou participado de pelo menos duas ações de impacto e inserção 

na sociedade ou internacionalização. 

§ 3º Para fins de recredenciamento, o professor colaborador ou visitante deve: 

I – Apresentar IPP de, no mínimo, 1,20 pontos (de acordo com o Anexo II); 

II – Estar desenvolvendo projeto dentro das linhas de pesquisa do Programa; 

III – Ter ministrado pelo menos 1,0 crédito em disciplinas, em média, por ano de 

atuação no Programa, ou estar atuando em orientações no Programa; 

IV – Ter recebido feedback positivo nas avaliações realizadas pelos discentes 

referentes às disciplinas ministradas ou orientações no período, mediante consulta à 

Comissão Permanente de Planejamento e Autoavaliação (CPPA) do PPGNPMat; e 

V – Ter realizado e/ou participado de pelo menos duas ações de impacto e inserção 

na sociedade ou internacionalização. 

§ 4º O recredenciamento será efetuado por comissão especialmente designada para 

este fim. 

§ 5º No caso de professoras que tenham se afastado por motivo de licença 

maternidade nos últimos 4 anos, o período de avaliação considerado será o ano em curso e 

os 4 anos anteriores. 

§ 6º No caso de não recredenciamento, o professor terá seu vínculo mantido com o 

Programa na categoria Colaborador até finalizar as orientações em andamento, não 

podendo assumir novas orientações, nem ministrar disciplinas. 

§ 7º Finalizada as orientações, o professor cujo credenciamento não foi renovado 

será automaticamente descredenciado do Programa. 

 

Art. 14. A qualquer momento, o professor colaborador poderá solicitar 

credenciamento como permanente, desde que cumpra os critérios dispostos nesta 

Resolução. 

 

Art. 15. Por solicitação de interessado ou por decisão do Colegiado Delegado do 

PPGNPMat, o professor poderá ser descredenciado do programa a qualquer momento. 

 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 16. Esta Resolução entrará em vigor, imediatamente, após a homologação na 

Câmara de Pós-Graduação (CPG). 

about:blank
mailto:ppgnpmat@contato.ufsc.br


 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS BLUMENAU 

CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIA, PROCESSOS E MATERIAIS AVANÇADOS 

 

 

Rua João Pessoa, 2750, Velha – Blumenau – SC, CEP: 89.036-256  / Telefone: (48) 3721-3336 
ppgnpmat.blumenau.ufsc.br /ppgnpmat@contato.ufsc.br 

 

Art. 17. Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado Delegado do 

PPGNPMat. 

 

Art. 18. Fica revogada a Resolução Nº 01/PPGNPMat/2019, de 20 de março de 

2019, e demais disposições em contrário. 

 

 

 

Aprovada na Reunião da Câmara de Pós-Graduação realizada no dia 25 de novembro de 2021 

Publicada no Boletim Oficial n° 136/2021 da UFSC  
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ANEXO I 

 

Tabela 1. Pontuação para credenciamento correspondente à produtividade do professor na 

área de Materiais nos últimos 4 anos (considerando o ano em curso e os 3 anteriores). 

ITEM DE PRODUTIVIDADE DO PROFESSOR 
PONTUAÇÃO     

POR ITEM 
QUANTIDADE 

PONTUAÇÃO 
DO PROFESSOR 

Bolsista de produtividade do CNPq (Bprod) 

Bolsa vigente (PQ ou DT) 1,00   

Produção qualificada (Pquali) * 

Com discente/egresso (+ 0,20); Com discente graduação (+ 0,10); Aluno/egresso do PPGNPMat como 1° 
autor (+ 0,40); Colaboração nacional (+ 0,10); Colaboração Internacional (+ 0,20) 

Artigo publicado completo ou aceito (já disponível 
online), com aderência à área de concentração do 

PPGNPMat 

A1: 1,00 
A2: 0,90 
A3: 0,70 
A4: 0,60 
B1: 0,40 
B2: 0,30 
B3: 0,20 
B4: 0,10 

  

Livro publicado, com afinidade à área de 
concentração do PPGNPMat 

Livro L1: 1,00 
Livro L2: 0,80 
Livro L3: 0,60 
Livro L4: 0,40 
Livro L5: 0,20 

  

Capítulo de livro publicado, com afinidade à área 
de concentração do PPGNPMat 

Cap. L1: 0,33 
Cap. L2: 0,26 
Cap. L3: 0,20 
Cap. L4: 0,13 
Cap. L5: 0,06 

  

Patente depositada, concedida ou licenciada 
Depositada: 0,40 
Concedida: 0,70 
Licenciada: 1,00 

  

Índice h (Ih) 

Índice h Scopus (sem autocitação) 

h > 25: 1,75 
h 21–25: 1,50 
h 16–20: 1,25 
h 11–15: 1,00 
h 6–10: 0,75 
h 1–5: 0,50 

  

Projetos Financiados (Pfin) 

Projeto de apoio à pesquisa com financiamento 
 – coordenador ou membro principal (no caso de 

projeto em rede ou multi Instituições) 
1,00   

IPP = (Bprod * 0,10) + (Pquali * 0,65) + (Ih * 0,10) + (Pfin * 0,15)  

* Classificações de acordo com Qualis Periódicos e Qualis Livros mais recentes. Periódicos que não possuem 
classificação no Qualis serão classificados por meio do Percentil da base Scopus (conforme Tabela 3 – Anexo II). 
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ANEXO II 
 

Tabela 2. Pontuação para recredenciamento correspondente à produtividade do professor 

na área de Materiais nos últimos 4 anos (considerando o ano em curso e os 3 anteriores). 

ITEM DE PRODUTIVIDADE DO PROFESSOR 
PONTUAÇÃO     

POR ITEM 
QUANTIDADE 

PONTUAÇÃO 
DO PROFESSOR 

Bolsista de produtividade do CNPq (Bprod) 

Bolsa vigente (PQ ou DT) 1,00   

Produção qualificada (Pquali) * 

Com discente/egresso (+ 0,20); Com discente graduação (+ 0,10); Aluno/egresso do PPGNPMat como 1° 
autor (+ 0,40); Colaboração nacional (+ 0,10); Colaboração Internacional (+ 0,20) 

Artigo publicado completo ou aceito (já disponível 
online), com aderência à área de concentração do 

PPGNPMat 

A1: 1,00 
A2: 0,90 
A3: 0,70 
A4: 0,60 
B1: 0,40 
B2: 0,30 
B3: 0,20 
B4: 0,10 

  

Livro publicado, com afinidade à área de 
concentração do PPGNPMat 

Livro L1: 1,00 
Livro L2: 0,80 
Livro L3: 0,60 
Livro L4: 0,40 
Livro L5: 0,20 

  

Capítulo de livro publicado, com afinidade à área 
de concentração do PPGNPMat 

Cap. L1: 0,33 
Cap. L2: 0,26 
Cap. L3: 0,20 
Cap. L4: 0,13 
Cap. L5: 0,06 

  

Patente depositada, concedida ou licenciada 
Depositada: 0,40 
Concedida: 0,70 
Licenciada: 1,00 

  

Índice h (Ih) 

Índice h Scopus (sem autocitação) 

h > 25: 1,75 
h 21–25: 1,50 
h 16–20: 1,25 
h 11–15: 1,00 
h 6–10: 0,75 
h 1–5: 0,50 

  

Projetos Financiados (Pfin) 

Projeto de apoio à pesquisa com financiamento 
 – coordenador ou membro principal (no caso de 

projeto em rede ou multi Instituições) 
1,00   

Atividades de Ensino e Orientação de discentes no Programa e 
Participação em Projetos de Pesquisa aderentes às linhas de Pesquisa do Programa (AEOP) 

Créditos em disciplinas ministradas 

≥ 11,0: 1,60 

9,5–10,5: 1,40 
8,0–9,0: 1,20 
6,5–7,5: 1,00 
5,0–6,0: 0,80 
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3,5–4,5: 0,60 
2,0–3,0: 0,40 
< 2,0: 0,20 

Orientações e coorientações 

Concluídas: 0,50 
cada (orientação) e 

0,25 cada 
(coorientação) 

Em andamento: 
0,20 cada 

(orientação) e 0,1 
cada (coorientação) 

  

Projetos de Pesquisa em que atua como 
coordenador ou participante, cadastrados na 

Plataforma Sucupira 

> 5: 1,00 

4–5: 0,80 
2–3: 0,60 

1: 0,40 

  

Participação/Realização de Ações de Impacto e Inserção na Sociedade & Internacionalização (AISI) 

- Organização de eventos com participação de 
discentes de graduação e/ou pós-graduação; 

- Atividades de transferência de tecnologia, exceto 
patentes;  

- Integração com a educação básica (orientação 
PIBIC-EM-Jr) ou projetos extensão;  

- Premiações e outros reconhecimentos;  
- Atividades para a comunidade não acadêmica, 
divulgação científica e popularização da ciência;  

- Programas oficiais de colaboração com a 
sociedade; convênios com o setor não acadêmico;  
- Participação como membro de comitê de agência 

de fomento;  
- Participação como editor ou como membro de 

corpo editorial de periódico;  
- Participação como palestrante ou em comissão 

organizadora de eventos científicos regionais, 
nacionais ou internacionais;  

- Financiamento por projetos internacionais;  
- Professor visitante internacional;  
- Capacitação docente no exterior;  

- Parcerias com instituições estrangeiras, com 
visitas e missões de curta duração. 

0,50 ponto por 
atividade  

(Limite máximo: 15 
atividades) 

  

IPP = (Bprod * 0,10) + (Pquali * 0,60) + (Ih * 0,10) + (Pfin * 0,10) + (AEOP * 0,05) + (AISI * 0,05)  

* Classificações de acordo com Qualis Periódicos e Qualis Livros mais recentes. 

Considerações para a avaliação das publicações: 

– Periódicos que ainda não possuem classificação no Qualis Periódico deverão ser analisados e classificados por 
meio do Percentil da base Scopus (conforme Tabela abaixo), ou alternativamente pelo fator de impacto. 
– Periódicos brasileiros serão bonificados com classificação em estrato um nível acima da classificação dada 
pela faixa de Percentil da base Scopus. 
– Considera-se publicação com egresso a publicação que ocorreu em até 5 anos após o ano de conclusão da 
dissertação. 

Tabela 3. Classificação de periódicos por meio do Percentil da base Scopus. 

Estrato Percentil Estrato Percentil 

A1 87,50 – 100,0 B1 37,50 – 49,99 

A2 75,00 – 87,49 B2 25,00 – 37,49 

A3 62,50 – 74,99 B3 12,50 – 24,49 

A4 50,00 – 62,49 B4 0,00 – 12,49 
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