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ANEXO 4 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE (LATTES) 

 

Obs. (1) O Curriculum vitae documentado limita-se à vida acadêmica e à experiência profissional 

do candidato, de 2012 à 2016, com exceção da formação acadêmica/titulação. 

 
Obs. (2) Esta etapa de avaliação do Curriculum vitae serve exclusivamente como parte do 

processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado, não funcionando como 

critério para concessão de bolsas no Programa. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO validados em instituição Brasileira 

Graduação (para um segundo curso) 5,0  

Especialização (no mínimo, 360 horas) – até 10,0 pontos 5,0  

Aperfeiçoamento (no mínimo, 180 horas) – até 10,0 pontos 5,0  

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Monitoria/extensão com certificado institucional 

(remunerada ou voluntária)  

2,0/sem  

Iniciação científica com certificado institucional 

(remunerada) 

3,0/sem  

Estágio Extra-Curricular voluntário ou atividade 

Extensionista (no mínimo, 80 horas) – até 5 pontos 

1,0 cada  

Curso ou minicurso realizado em evento profissional (no 

mínimo, 4 horas) – até 2,0 pontos 

0,20 cada  

Curso de extensão universitária (no mínimo, 15 horas) – até 

1,5 pontos 

0,30 cada  

Membro de Grupo de estudos e pesquisas inscrito no Dir. de 

Grupos de Pesquisa do CNPq, com comprovação do período 

de participação pelo líder do Grupo – até 2,0 pontos 

0,50/sem  

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Assistencial – até 10 pontos 0,5/sem  

Docência (ensino médio) – até 10 pontos 2,0/sem  

Docência (ensino superior) - até 20 pontos 4,0/sem  

Supervisão Docente/Técnica de Estágio Curricular de  

Graduação - até 10  pontos 

1,0 cada  

Supervisão de Estágio Extra-Curricular voluntário  

(no mínimo, 80 horas) – até 5 pontos 

0,5 cada  

Administrativas – até 5 pontos 0,5/sem  

Participação em projeto aprovado por órgão de fomento 

comprovada pelo coordenador do projeto - até 2 pontos 

0,2 cada  
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TRABALHOS EM EVENTOS 

Trabalho completo publicado em anais de evento 

Internacional 

2,5 cada  

Trabalho completo publicado em anais de evento Nacional 

e Regional 

1,5 cada  

Resumo expandido publicado em anais de evento até 20 

pontos 

1,0 cada  

Resumo publicado em anais de evento até 10 pontos 0,5 cada  

 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

Artigo completo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis* A1 e A2 

20,0 cada  

Artigo completo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis* B1, B2, B3  

10,0 cada  

Artigo completo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis* B4 ou B5  

5,0 cada  

Artigo completo publicado ou aceito em periódico 

indexado Qualis* C, não indexado ou sem Fator de 

Impacto 

2,5 cada  

*Para esta avaliação será considerada a classificação adotada pela área da Medicina II na CAPES onde 

o PPGCS encontra-se inserido. Caso o periódico não esteja classificado na área da Medicina II, será 

considerado o fator de impacto e os critérios para estratificação utilizados para a área. 

 

LIVRO OU CAPÍTULO DE LIVRO 

Livro c/ ISBN e/ou Conselho Editorial 15,0 cada  

Capítulo de livro c/ ISBN e/ou Conselho Editorial 10,0 cada  

 

OUTRA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Manual técnico – até 4 pontos 1,0 cada  

 

PRODUÇÃO TÉCNICA 

Patentes depositadas 20, 0 cada  

Produção de vídeo, filme com ISBN 2,0 cada  

Produção de software técnico/científico 2,0 cada  

Assessoria/Consultoria 1,0 cada  

Elaboração de projeto aprovado por órgão de fomento 

(Coordenador) 

1,0 cada  

Curso ministrado em evento profissional e/ou de extensão 

universitária (mínimo de 4 horas) - até 5,0 pontos. 

1,0 cada  

 

Presidente de Comissão Organizadora de evento científico 

- até 3,0 pontos 

1,0 cada  

Membro de Comissão Organizadora de evento científico – 

até 2,0 pontos 

0,5 cada  

Apresentador de Trabalho em evento (oral) até 10 pontos 1,0 cada  

Conferência, palestra e/ou participação em mesa redonda 

ministrada em evento - até 5,0 pontos. 

1,0 cada  
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ORIENTAÇÃO OU SUPERVISÃO CONCLUÍDA 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou 

Especialização (orientação) 

2,0 cada  

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou 

Especialização (co-orientação) 

1,0 cada  

Supervisor de Estágio Obrigatório ou Curricular 1,0 cada  

 

DEMAIS TRABALHOS 

Membro de banca examinadora de trabalho de conclusão 

de curso – até 5,0 pontos 

1,0 cada  

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, ETC. 

Membro Efetivo em Evento Científico - até 2,0 pontos 0,2 cada  

 
 


