
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO:________________________________________________________________________________________

1.1 FORMAÇÃO/TITULAÇÃO Pontos
Aperfeicoamento no setor de estudo do concurso (Res n o 12/83 CFE) (mínimo 180 h; máximo  360 h) Máximo de 1 curso 0,05
Especializacao no setor de estudo do concurso (Res. o 14/77 e 12/83 CFE; 03/99, 01/01 e 01/07 CNE ) (≥ 360 h) Máximo de 1 curso 0,1
Residencia Medica/Multiprofissional/Multidisciplinar no setor de estudo do concurso Máximo de 1 curso 0,2
Mestrado Profissional 0,55
Mestrado Acadêmico 0,75
Doutorado 2,0
Doutorado em andamento 1,6

NOTA PARCIAL SUGERIDA: ATÉ 2,5 CASO A PONTUAÇÃO SUPERE 2,5 ESTE DEVE SER MANTIDO.
TOTAL

Até 2,5 pontos

1.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, LITERÁRIA (5 ANOS) Deverão ser pontuadas  as  produções  realizadas  na área do concurso 
Resumos em anais de congressos, jornadas  e similares em nível nacional publicados no país (Máximo de 20) 0,005
Resumos em anais de congressos internacionais publicados no exterior (Máximo de 20) 0,01
Artigos publicados em periódicos A1 na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação pelos critérios de 
área ou usar qualis de área afim. 0,1
Artigos publicados em periódicos A2 na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação pelos critérios de 
área ou usar qualis de área afim. 0,085
Artigos publicados em periódicos B1 (Máximo de 15) na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação 
pelos critérios de área ou usar qualis de área afim. 0,07
Artigos publicados em periódicos B2 (Máximo de 15) na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação 
pelos critérios de área ou usar qualis de área afim. 0,055
Artigos publicados em periódicos B3 (Máximo de 15) na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação 
pelos critérios de área ou usar qualis de área afim. 0,04
Artigos publicados em periódicos B4 (Máximo de 15) na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação 
pelos critérios de área ou usar qualis de área afim. 0,015
Artigos publicados em periódicos B5 (Máximo de 15) na área do concurso (tabela CAPES), em caso de não haver qualis na área fazer correlação 
pelos critérios de área ou usar qualis de área afim. 0,005
Artigo publicado em periodico nao indexado (Máximo de 15) 0,0025
Artigo integralmente publicado em anais de conferencia nacional, com avaliacao (Máximo de 15) 0,015
Artigo integralmente publicado em anais de conferencia internacional, com avaliacao (Máximo de 15) 0,04
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Capitulo de livro editado por editora internacional com ISBN 0,04
Capitulo de livro editado por editora nacional com ISBN 0,005
Livro Editado por editora internacional com ISBN 0,1
Livro Editado por editora nacional com ISBN 0,07
Livro ou manual Editado por editora local com ISBN (Máximo de 5) 0,0025
Livro traduzido e publicado por editora internacional 0,055
Livro traduzido e publicado por editora Nacional 0,015
Desenvolvimento ou geração de trabalho com registro da patente 0,1
Trabalhos de consultoria ou assessoria (Máximo de 10) 0,01
NOTA PARCIAL SUGERIDA: ATÉ 2,5 CASO A PONTUAÇÃO SUPERE 2,5 ESTE VALOR DEVE SER MANTIDO. Até 2,5 pontos

2. EFICIENCIA DIDATICA OU TÉCNICO/PROFISSIONAL 
Exercício do magisterio no ensino pre-escolar, fundamental, tecnico ou medio (pontos por semestre, máximo de 20 semestres) 0,05
Curso ministrado  como convidado painelista ou debatedor em congresso, simpósio ou seminários nacionais ou internacionais (4 horas ou mais)  
(máximo de 20) 0,05
Ministrar curso de extensão pontos para curso de 20 horas ou mais (Máximo de 20) 0,02
Orientacao de bolsista no ensino de graduacao (Monitoria, extensao) (Concluída) (Máximo de 10) 0,05
Orientacao de monografia de graduacao (Concluída) (Máximo de 10) 0,05
Orientacao de monografia de especializacao (Concluída) (Máximo de 10) 0,05
Orientação de Iniciação Científica (Concluída) 0,1
Orientacao de dissertacao de mestrado (Concluída) 0,2
Orientacao de tese de doutorado (Concluída) 0,4
Supervisão de Estágio de Pós-doutorado (por ano ou fração igual ou superior a 4 meses) 0,2
Exercício do magisterio no ensino superior (pontos por semestre, máximo de 20 semestres) 0,1
Experiencia profissional no setor de estudo do Concurso (pontos por ano, máximo de 5 anos) 0,03
Prêmio acadêmico de âmbito Internacional 0,1
Prêmio acadêmico de âmbito Nacional 0,05
Prêmio acadêmico de âmbito Regional ou Local 0,02
Bolsa de desenvolvimento cientfico e tecnologico, Tutoria ou Coordenadoria de Programas Especiais ou Produtividade em Pesquisa concedida 
por orgao publico (por ano vigencia da bolsa máximo 12 anos) 0,033
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Aprovacao em concurso publico de nível superior (Máximo de 10) 0,02
Participacao em comissoes de monografias de graduacao (Máximo de 10) 0,001
Participacao em comissoes de monografias de especializacao (Máximo de 10) 0,001
Participacao em comissoes de exames de qualificacao em cursos de mestrado (Máximo de 10) 0,001
Participacao em comissoes de dissertacoes de mestrado 0,02
Participacao em comissoes de exames de qualificacao em curso de doutorado 0,02
Participacao em comissoes de teses de doutorado 0,04
Participacao em comissoes de concursos para o magisterio superior 0,04
Estágio Supervisionado Extracurricular por ano (máximo 10 anos) 0,01
Bolsa de graduação (Monitoria, Iniciação científica, PET e extensão) (máximo 5 anos) 0,05
Bolsa de mestrado concedida por orgao publico de fomento 0,1
Bolsa de mestrado sanduíche concedida por orgao publico de fomento (maior ou igual a 3 meses) 0,05
Bolsa de doutorado concedida por orgao publico de fomento 0,15
Estágio de pos-doutorado 0,4
Bolsa de Doutorado sanduíche 0,3
Atividades de Gestao Academica: coordenacoes de Curso de Graduacao ou Pos-Graduacao, chefias de Departamentos, diretorias de Centros, 
Faculdades, Campi e Institutos, Pro-Reitorias, Vice-Reitoria e Reitoria. (por mandato) 0,4
Coordenação de equipe de projetos institucionais para melhoria da infraestrutura da Universidade, CT-infra, Pró-equipamentos, PET Saúde, Pró-
Saúde, PROCAD (por termo de concessão de projeto aprovado) 0,25
Coordenação de equipe para captação de recursos para projetos individuais de pesquisa e/ou extensão em editais de órgãos de fomento (por 
termo de concessão de projeto aprovado) 0,5
NOTA PARCIAL SUGERIDA: ATÉ 5,0, CASO A PONTUAÇÃO SUPERE O 5, ESTE DEVE SER MANTIDO. Até 5 pontos

Assinatura dos Membros da Comissão
1o membro (Presidente):

2o membro:

3o membro:
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