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Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva
SELEÇÃO DO DOUTORADO 2021
ANEXO B – BAREMA AVALIAÇÃO DO Curriculum Vitae

O candidato à seleção do doutorado deverá enviar o Curriculum Vitae, em versão completa, importado
diretamente da plataforma Lattes-CNPq (http://lattes.cnpq.br). Os certificados originais (ou cópias autenticadas)
deverão ser apresentados no período da matrícula, sob pena, de reprovação do candidato (estruturado conforme roteiro
definido no item 8.3 do edital).

Observações:
1. Nas tabelas a seguir, a pontuação para determinada atividade será fixa. Por exemplo, na tabela I, a atividade
“Mestrado em outra área” vale 10,0 pontos por cada curso realizado. Neste caso, se o candidato realizou 2
(dois) cursos totalizaria 20,0 pontos neste item.
2. O curriculum vitae será avaliado pela Comissão de Seleção e será pontuado na escala de zero a dez (0 a 10)
e deverá ser encaminhado por e-mail em formato (PDF). A nota de cada candidato neste item será
normalizada comparando-se com a nota mais alta, obtida dentre os candidatos, a qual corresponderá à nota
máxima 10 (dez).

BAREMA
Seleção para Doutorado em Saúde Coletiva

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO
ATIVIDADE
Mestrado na área de Saúde Coletiva

Caracterização

Pontos

por curso

15,0

Mestrado na área da saúde ou em qualquer por curso
outra área
Especialização em Saúde Coletiva ou curso por curso
similar
(Saúde
da
Família,
Saúde
Comunitária, etc.)
Especialização em outra área
por curso

10,0

Aperfeiçoamento na área de Saúde

por curso

2,0

Curso de graduação

por curso

1,0

Qtd.

Total

Qtd.

Total

Qtd.

Total

5,0

3,0

Subtotal I - Válidos

II – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ATIVIDADE

Caracterização

Pontos

Participação em Curso de Curta Duração por curso (máximo
0,2
(qualquer área)
15 eventos)
Participação em Congressos/Simpósios
por curso (máximo
0,1
(qualquer área)
15 eventos)
Subtotal II - Válidos

III – ATUAÇÃO PROFISSIONAL

ATIVIDADE

Caracterização

Pontos

Ensino em curso de pós-graduação stricto por cada ano
sensu
Ensino em curso de pós-graduação lato
por cada ano
sensu
Ensino na área da Saúde (graduação)
por cada ano

4,00

Ensino em qualquer área (graduação)

por cada ano

1,00

Atuação profissional na área da saúde

por cada ano

1,00

Atuação profissional em qualquer área

por cada ano

0,50

2,50
2,00

Subtotal III – Válidos
Obs: Será creditada pontuação a partir de um ano de experiência em docência.

IV - ATIVIDADES TÉCNICAS, CULTURAIS, DE PESQUISA E EXTENSÃO.
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E TÉCNICA
IV.1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
ATIVIDADE

Caracterização

Pontos

Qtd

Artigos completos publicados em periódicos por publicação

1,00

Livros publicados

por publicação

2,00

Capítulos de livros publicados

por publicação

1,00

Trabalho/artigo publicado em anais de
eventos (completo)
Trabalhos publicados em anais de eventos
(resumo)

por publicação

0,25

por publicação

0,10

Total

Subtotal IV.1 – Válidos

IV.2 PESQUISA
ATIVIDADE
Participação em pesquisa com ou sem
captação de recursos externos
Participação em núcleo de pesquisa
cadastrado na Base CNPq
Bolsista de Iniciação Científica na
Graduação
Bolsista de Apoio Técnico de Nível Superior
ou Similar
Bolsista de Apoio Técnico de Nível Médio ou
Similar

IV.3 ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS
ATIVIDADE

Caracterização

Pontos

Qtd Total

por participação em
pesquisa
Por ano

1,00
por projeto
1,00
por ano
Por ano
0,50
por ano
Por ano
0,75
por ano
Por ano
0,50
por ano
Subtotal IV.2 – Válidos

Caracterização

Pontos

TOTALde
DOS
PONTOS
I + II + III + IV.1 + IV.2) 0,50
a) Monografia
conclusão
de VÁLIDOS
curso de (subtotais
por orientando
aperfeiçoamento/especialização
b) Trabalho de conclusão de curso de
por orientando
0,50
graduação (excluída a orientação geral do
professor responsável pela disciplina de
trabalho de conclusão de curso)
c) Iniciação Científica
por aluno
0,50
d) Monitoria
por aluno
0,50
e) Extensão
por aluno
0,50
Subtotal IV.3 – Válidos

Qtd. Total

IV.4 ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO
ATIVIDADE

Caracterização

Pontos Qtd.

a) Monografia de conclusão de curso de
aperfeiçoamento/especialização
b) Trabalho de conclusão de curso de
graduação (excluída a orientação geral do
professor responsável pela disciplina de
trabalho de conclusão de curso)
c) Iniciação Científica

por orientando

0,25

por orientando

0,25

por aluno

0,25

d) Monitoria

por aluno

0,25

e) Extensão

por aluno

0,25

Subtotal IV.4 – Válidos

TOTAL DOS PONTOS VÁLIDOS (subtotais I + II + III + IV.1 + IV.2 + IV.3 + IV.4)

Total

