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ANEXO II 
- CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO – 

 
TABELA 1 – Critérios adotados, e respectivas pontuações, para fins de pontuação dos candidatos 

no processo seletivo para Inscrição na I Oficina de Aprimoramento Científico do 
PPGSS. 

 
 

ITEM Pontuação do Item 
Pontuação 

do Candidato 

GRUPO I – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

 Iniciação científica e projetos de pesquisa 

 
ATENÇÃO: Para a contabilização da pontuação referente à realização de atividades de 
iniciação científica e projetos de pesquisa, o/a candidato/a precisa comprovar a execução 
das atividades através de documento oficial emitido pelo órgão competente da instituição 
(ex.: Pró reitoria de Pesquisa ou órgão semelhante). 

 

10 p/ semestre na área 
da saúde 

5 p/ semestre em outra 
área 

 

GRUPO II – PRODUÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA 

 Artigo publicado em periódico A1 (Medicina II) 200  

 Artigo publicado em periódico A2 (Medicina II) 160  

 Artigo publicado em periódico B1 (Medicina II) 120  

 Artigo publicado em periódico B2 (Medicina II) 100  

 Artigo publicado em periódico B3 (Medicina II) 80  

 Artigo publicado em periódico B4 (Medicina II) – Máximo 4 40 (máximo 4 Artigos)  

 Artigo publicado em periódico B5 (Medicina II) – Máximo 4 10 (máximo 4 Artigos)  

 Livro com ISBN – Máximo 4 10 (máximo 4 Livros)  

 Capítulo de livro com ISBN – Máximo 4 5 (máximo 4 Livros)  

 Patentes Internacionais Licenciadas 200  

 Patentes Internacionais Depositadas/Registradas 80  

 Patentes Nacionais Licenciadas 160  

 Patentes Nacionais Depositadas/Registradas 40  

 Trabalho/Resumo publicados em anais de eventos internacionais  4 (máximo 5 trabalhos)  

 Trabalho/Resumo publicados em anais de eventos Nacionais 2 (máximo 5 trabalhos)  

 Trabalho/Resumo publicados em anais de eventos Regionais, 
estaduais ou locais. 

1 (máximo 5 trabalhos)  

TOTAL  
 

 
 
Obs.: A pontuação total obtida pelo/a candidato/a será dada pela somatória simples dos pontos obtidos 

pelo/a candidato/a em todas as categorias descritas na tabela acima.  
 


