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Itens de avaliação 

Pontuação 

atribuída 

 

Scores 

Formação Acadêmica(a partir de 2014) Até 4,0 pontos 

Curso de residência na área e/ou área afim 1,0 por curso  

Curso de especialização na área e/ou área afim 
0,5 por curso 

(máx. 1,0) 
 

Cursos ou projetos de extensão com carga horária igual/superior 

a 4h 

0,1 a cada 20h 

(máx. 1,0) 

 

Participaçãoemprojetosdepesquisaouextensãocomnomínimo 

80hs (CAPES, CNPq, FAPESB, PIBIC, PIBITI,PIBIEX, 

PERMANECER, PET, SANKOFA ou outros, exceto TCC). 

 
0,5 por semestre 

 

Monitoria de componente curricular 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
 

Estágio extra-curricular com no mínimo 60hs 
0,25 por semestre 

(máx. 1,0) 
 

Participação concluída como aluno especial em componente 

curricular de Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

0,25 por 

componente 

 

Sub-total ------  

Atividade profissional (a partir de 2014) Até 2,0 pontos 

Atividade em serviços saúde e afins 
0,25 por semestre 

(máx. 1,0) 
 

Atividade docente (nível superior) 
0,25 por semestre 

(máx. 1,0) 
 

Atividade de preceptoria, tutoria, mentoria com discentes no 
serviço (nível superior) 

0,25 por semestre 

(máx.1,0) 

 

Atividade docente (nível médio) 
0,25 por semestre 

(máx.0,5) 
 



Participação em comissão examinadora de TCC 
0,1 por banca 

(máx. 0,5) 

 

Aprovação em concurso público ou participação em banca 

examinadora de concurso público 

0,25 por seleção 
(máx. 0,5) 

 

Participação em grupo de pesquisa cadastrado CNPq 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 

 

Sub-total ------  

Produção Científica (a partir de 2014) Até 4,0 pontos 

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados ≥ B2 1,0 por artigo  

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados ≥ A1 1,5 por artigo 
 

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados = B1 1,0 por artigo 
 

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados ≤ B2 0,5 por artigo 
 

Capítulo de livro com ISBN e/ou manuscrito completo 

publicado em evento cientifico 

0,4 por trabalho 

(máx. 2,0) 

 

Resumo simples ou expandido publicado em caderno resumo/ 

anais de evento cientifico 

0,2 por resumo 

(máx. 2,0) 

 

Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos, 

palestras ou conferências, participação em mesa-redonda 

0,2 por evento 
(máx. 2,0) 

 

Participação/Organização/Monitoria de eventos científicos 
0,1 por evento 

(máx.1,0) 

 

Sub-total ------  

TOTAL 10,0  

 

 


