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EDITAL No 40/2021-PROPE 

PROCESSO DE SELEÇÃO DISCENTE PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

ATENÇÃO À SAÚDE – 2022 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás, de 

ordem da Magnífica Reitora, faz saber a todos os interessados que estão abertas, no período de 03/09/2021 

a 22/11/2021, as inscrições para o Processo de Seleção Discente 2022 ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM ATENÇÃO À SAÚDE (Mestrado). 

 

A inscrição de candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde está aberta aos 

portadores de diplomas de cursos de Graduação na área da saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, 

Farmácia, Educação física, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Biomedicina e Odontologia) 

ambos reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e as exigências prescritas no Regimento Geral da PUC Goiás e Específicos de cada Programa de Pós-

Graduação. 

1. DO CORPO DOCENTE E ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular e o corpo docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde 

está disponível na página da internet do mesmo, no endereço eletrônico: http://sites.pucgoias.edu.br/pos-

graduacao/mestrado-atencao-saude/    

2. DAS VAGAS  

2.1. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde oferece 16 vagas para o ingresso no 

primeiro semestre de 2022.  

2.2. O curso de Mestrado em Atenção à Saúde da PUC Goiás será oferecido na Área de Concentração Saúde e 

Enfermagem, nas seguintes Linhas de Pesquisa:  

 

a)     Promoção da Saúde 
Eixos temáticos: 

• Políticas públicas de atenção em saúde. 
• Saúde da criança e do adolescente 
• Saúde da mulher e do homem 
• Saúde do idoso 
• Saúde da família  
• Educação em Saúde 
• Educação nas práticas de atenção e cuidados à saúde 

 

b) Teorias, métodos e processos de cuidar em saúde 

Eixos temáticos: 
• Controle de infecção relacionada à assistência à saúde 
• Qualidade de vida 
• Assistência em saúde na atenção básica 
• Assistência em saúde em níveis secundário e terciário 
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• Desenvolvimento e utilização de tecnologias em saúde 

 

2.3. Os candidatos classificados, mas não aprovados em virtude do número de vagas, comporá a lista de 

suplentes. Os suplentes por ordem de classificação serão chamados mediante a desistência ou não efetivação 

de matrícula de candidato aprovado ou, ainda, mediante surgimento de novas vagas em função de 

disponibilidade de docentes para orientação. 

2.4. A PUC Goiás reserva-se o direito de não oferecer o curso, caso o número de candidatos selecionados não 

atinja o número de vagas oferecidas. 

3. DO CANDIDATO ESTRANGEIRO 

3.1. O candidato estrangeiro deverá, obrigatoriamente, ter o “visto de estudante” (visto IV). Não serão aceitos 

candidatos com “visto de turista”. Caso seja aprovado no processo de seleção, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, apresentar, no ato da matrícula acadêmica, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou 

protocolo emitido pela Polícia Federal, renovável até a finalização do curso.  

3.2. O diploma de Graduação obtido no exterior terá que ter sido revalidado, segundo a legislação vigente, 

exceto quando se tratar de convênios internacionais.  

3.3. O candidato estrangeiro, além de cumprir os demais itens do processo de seleção e admissão, deve 

demonstrar suficiência em língua portuguesa e Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (CELP-BRAS http://portal.mec.gov.br). Inicialmente, será aceito o protocolo de inscrição no 

exame, para posterior apresentação do resultado. A seleção será efetuada de forma idêntica à dos candidatos 

brasileiros, ressalvados os casos de convênios e acordos internacionais. 

3.4. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás. 

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O formulário de inscrição deverá ser obtido, no período de inscrição, por meio do endereço eletrônico 

http://pucgoias.edu.br/mestrado-doutorado/inscricao 

4.2. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de 

forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

4.3. Não serão aceitas inscrições após o encerramento do prazo definido neste Edital. 

4.4. O candidato deverá obedecer aos prazos estabelecidos neste Edital. 

4.5. Toda documentação deverá ser enviada via e-mail (mas.enf@pucgoias.edu.br) digitalizada no 

formato Portable Document Format (.pdf), impreterivelmente até a data estabelecida no item 4.6; 

4.6. A inscrição será efetivada mediante pagamento da respectiva taxa e envio dos documentos exigidos, até 

o último dia do período de inscrição (22/11/2021) para o E-mail do Programa de Pós-graduação em 

Atenção à Saúde; 
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4.7. A critério da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa conjuntamente com o do Programa de Pós-

graduação em Atenção à Saúde, o período para inscrições poderá ser prorrogado e caso isso ocorra as datas 

serão informadas no site do programa em novo Edital de Prorrogação.  

4.8. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais) emitida no endereço eletrônico de inscrição 

acima, e pago em boleto bancário. 

4.9. Em hipótese alguma haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

5.1. Conforme estabelecido nos itens 4.5 e 4.6 toda documentação deverá ser enviada via e-mail 

(mas.enf@pucgoias.edu.br) no formato PDF, impreterivelmente até o dia 22/11/2021; 

5.2. Arquivo em PDF da Carteira de identidade (registro geral) ou documentos com foto que tenha fé pública. 

Tratando-se de estrangeiro, documento equivalente; 

5.3. Arquivo em PDF do Cadastro de pessoa física – CPF. 

5.4. Arquivo em PDF do Comprovante de endereço; 

5.5. Arquivo em PDF contendo frente e verso do Diploma do Curso de Graduação ou Declaração de Conclusão 

do Curso de Graduação emitido pela Instituição de Ensino Superior da qual o candidato é egresso. No caso do 

candidato ser formando no semestre corrente, deverá enviar o atestado de provável conclusão do curso 

devendo apresentar a Declaração e/ou diploma, até o início das aulas. Caso não apresente a referida 

documentação, terá sua matrícula cancelada;  

5.6. Arquivo em PDF do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

5.7. Arquivo em PDF do Comprovante de pagamento da taxa inscrição; 

5.8. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq completo, atualizado nos últimos dois meses e 

devidamente comprovado (modelo disponível no site: http://lattes.cnpq.br). No que se refere aos 

documentos comprobatórios do currículo Lattes a serem encaminhados ao PPG-MAS, estes deverão ser 

digitalizados e encaminhados ao e-mail do programa, incluindo o diploma de graduação (ou conclusão de 

curso), pós-graduação, atividades profissionais (comprovante de vínculo empregatício), publicações 

científicas, cursos, estágios, participação em eventos e outros.  

6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

6.1. A seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, 

acontecerá no período de 29/11/2021 a 08/12/2021 e será feita em 04 etapas, sendo elas eliminatórias ou 

classificatórias, conforme disposto a seguir: 

• Homologação das inscrições até 25/11/2021. 

• O exame de seleção, de acordo com o Regulamento do Programa, constará de: 
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• Primeira etapa: 29/11/2021 – Prova escrita (eliminatória) – de 09horas às 12horas. Objetiva 

avaliar a capacidade de expressão escrita, argumentação e sequência lógica de raciocínio sobre 

temática de conhecimento do curso e relacionada com as referências bibliográficas constantes nesse 

edital. A publicação dos nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a prova oral acontecerá 

no dia 01/12/2021. Serão selecionados(as) para a prova oral somente os(as) candidatos(as) que 

obtiverem nota na prova escrita igual ou superior a 7,0 (sete).  

 

Segunda etapa: 01/12/2021 a 03/12/2021 - Análise do Curriculum Lattes (classificatória). 
Serão revisados todos os documentos comprovatórios (histórico escolar; diplomas, certificados, 
declarações e outros) referentes aos seguintes itens: formação acadêmica; atividade profissional; 
produção científica; Cursos, disciplinas e estágios; congressos, simpósios e afins; atividade de 
pesquisa, extensão e licenciatura; monitorias; orientações e participações em bancas examinadoras. 
Para cada candidato será preenchido o formulário padronizado para avaliação de currículo conforme 
descrito no Anexo I deste edital, e disponível no link: Formulário de Avaliação do Currículo 

 
• Terceira etapa: 06/12/2021 – Prova de compreensão de texto em Língua Estrangeira (Inglês) 

(classificatória); essa prova ocorrerá das 09horas às 12horas. O conteúdo da prova está 

relacionado com as referências bibliográficas constantes nesse edital. Será permitido o uso de 

dicionário.  

 
Obs: caso o candidato aprovado não atinja a nota 5 (cinco) na prova de compreensão da língua 
inglesa, deverá realizar nova prova e apresentar ao curso de mestrado antes do exame de 
qualificação.  
 

• Quarta etapa: 06/12/2021 a 08/12/2021 – Prova oral (classificatória); A prova oral ocorrerá 

nos períodos das 08:00 às 12:00; 14:00 as 18:00 e 18:00 as 20:00, conforme cronograma com os  

nomes dos(as) candidatos (as) selecionados, dia e hora da prova, divulgado no dia 01/12/2021. 

Obs: A Prova Oral constará da análise da trajetória profissional, acadêmica e científica do(a) 

candidato(a), tratará  dos interesses  do(a) candidato(a) nas linhas de pesquisa do Mestrado em 

Atenção à Saúde. Será realizada arguição acerca do tema/assunto do projeto que deseja desenvolver 

no mestrado.   

 

Observações complementares: Em cada etapa do processo seletivo será atribuída ao candidato uma nota 

de zero a dez. A média final que define os(as) candidatos(as) aprovados(as) e a ordem de classificação 

constituir-se-á da soma das notas obtidas nas provas escrita, compreensão de texto em língua inglesa, oral e 

avaliação do Curriculum Lattes. 

 
6.2. A qualquer tempo, o candidato poderá ser excluído do processo seletivo, se verificada falsidade nas 

declarações ou irregularidades nos documentos apresentados. 

6.3. O candidato que não comparecer em qualquer uma das etapas ou o não cumprimento das exigências do 

edital será automaticamente reprovado. 
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• Qualquer dúvida acerca da realização do Processo Seletivo e demais informações sobre o Curso, os 

candidatos poderão entrar em contato com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Atenção à Saúde pelo E-mail mas.enf@pucgoias.edu.br 

 
Referências: Prova escrita 

1. CAETANO, R. et al. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: 

uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cadernos de Saúde Pública 

[online]. 2020, v. 36, n. 5 [Acessado 22 Agosto 2021] , e00088920. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920>. Epub 01 Jun 2020. ISSN 1678-4464. 

https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920. 

2. CECÍLIO, L.C.O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e 

equidade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Org.) Os sentidos da integralidade 

na atenção e no cuidado à saúde. 8ª ed., Rio de Janeiro: UERJ, 2009.p.117-130.  

3. FERTONANI, H. P. et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a atenção básica 

brasileira. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2015, v. 20, n. 6 [Acessado 22 Agosto 2021] , pp. 1869-

1878. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015206.13272014>. ISSN 1678-4561. 

https://doi.org/10.1590/1413-81232015206.13272014. 
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Brasil. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2020, v. 25, suppl 2 [Acessado 22 Agosto 2021] , pp. 4201-

4210. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.28922020>. ISSN 1678-

4561. https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.28922020. 

5. MENDES, E.V. O lado oculto de uma pandemia: a terceira onda da COVID-19 ou o paciente invisível. 

2020. p. 2 – 26. Disponível em: Terceira Onda.indd (redeaps.org.br) 

6. PAIM, J. S. Os sistemas universais de saúde e o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS). Saúde em 

Debate [online]. 2019, v. 43, n. spe5 [Acessado 22 Agosto 2021] , pp. 15-28. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/0103-11042019S502>. Epub 19 Jun 2020. ISSN 2358-2898. 

https://doi.org/10.1590/0103-11042019S502. 

7. VICTORA, C.G. et al. Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o caminho a 

percorrer. Lancet. 2011, v.6736, n.11, p.90-102. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/25211/2/Condi%c3%a7%c3%b5es%20de%20sa%c3%bade_Celia%20Almei

da_2011.pdf 

 

Referências: Prova compreensão de texto em Língua estrangeira (Inglês) 

1. BELIM, C.; DE ALMEIDA, C. V. Communication competencies are the key! A model of communication 

for the health professional to optimize the health literacy—assertiveness, clear language and 

positivity. J Healthcare Communication, 2018 v. 3, n. 31, p. 2472-1654.  DOI: 10.4172/2472-

1654.100141 Disponível em: https://doi.org/10.4172/2472-1654.100141. 
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2. CAMPO-ARIAS, A.; MENDIETA, C. T. Social determinants of mental health and the COVID-19 
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4. NUTBEAM, D.; LLOYD, J. E. Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant 

of Health. Annu. Rev. Public Health 2021, v.42, n., p. 159–73. doi: 10.1146/annurev-publhealth-
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Observação: A bibliografia recomendada para as provas escrita e de compreensão de texto em 

língua inglesa estarão disponíveis no link – acesso às referências Processo Seletivo PPG-MAS 

2021 

 

 

7. DAS ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO, EM REGIME REMOTO SÍNCRONO 

7.1 - Todo o processo seletivo para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Atenção à 

saúde - Mestrado, será realizado em formato remoto e síncrono por meio da utilização da 

Plataforma Online oficial da PUC Goiás, Plataforma Microsoft Teams que pode ser instalada, 

gratuitamente, acessando o link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-

teams/free; 

7.2 – É necessário que o candidato tenha internet ativa, microfone e câmera para realizar as 
etapas via videoconferência (prova de conhecimentos específicos e entrevista); 
 
7.3 - As provas referentes a: primeira etapa - prova escrita (29/11/2021); terceira etapa – 
Prova de compreensão de texto em Língua Estrangeira (Inglês) (06/12/2021); quarta 
etapa - Prova oral  (06/12/2021 a 08/12/2021) serão realizadas em formato remoto e  
síncrono nos horários definidos no item 6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS do Edital Nº 
40/2021-PROPE; 
 
7.4 - O link para acesso a esta plataforma será encaminhado para o e-mail do candidato até 
25/11/2021. No dia 26/11/2021 as 11:00 horas será realizado um teste para a entrada na 
plataforma pelo link enviado. Este teste é obrigatório e objetiva facilitar o acesso de todos. 
Este link será usado para acesso do candidato na primeira e terceira etapas do 
processo seletivo. Para a quarta etapa (prova oral) o candidato receberá via e-mail, 
juntamente com o dia e hora agendado para a sua prova, o respectivo link de acesso. 
 
7.5 - Durante todo o período da prova escrita e prova de compreensão de texto em língua 
estrangeira (inglês), o candidato deverá permanecer conectado à videoconferência com 
câmera e microfone ligados. A Comissão de Seleção e a Coordenação do PPG Atenção à Saúde  
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não se responsabilizam por problemas de conexão, acesso e falta de sinal da rede de internet 
dos candidatos durante a realização das etapas do processo seletivo. 

 
 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado do processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde 

será publicado até o dia 13/12/2021, na página da internet http://sites.pucgoias.edu.br/pos-

graduacao/mestrado-atencao-saude/processo-seletivo/ 

8.2. O resultado da seleção não será fornecido pelo telefone. 

8.3. Os documentos dos candidatos não selecionados, não retirados no prazo de 30 dias após a matrícula 

serão descartados. 

9.  DO RECURSO  

9.1. O candidato terá o prazo de 48 horas, contados da divulgação do resultado de cada etapa pelo Programa, 

para a interposição de recurso. 

9.2. O Formulário para Interposição de Recurso de Processo Seletivo Discente está disponível no link 

https://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-atencao-saude/processo-seletivo/ e deverá ser 

enviado para o E-mail do Programa (mas.enf@pucgoias.edu.br ) e destinados à Comissão de seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde. 

  
10. DA MATRÍCULA ACADÊMICA 

10.1. A matrícula acadêmica será confirmada mediante pagamento do boleto bancário, no período de 

15/01/2022 a 31/01/2022. 

10.2 O candidato aprovado que não efetuar o pagamento da 1a mensalidade referente à matrícula acadêmica, 

no período estipulado acima e não assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da Instituição, 

até o início das aulas, perderá direito à vaga, e as vagas remanescentes serão oferecidas aos candidatos da 

lista de classificação. 

10.3. O aluno estará regularmente matriculado após a confirmação do pagamento da 1a mensalidade do 

semestre de ingresso e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

10.7. Para efeito de regularidade da matrícula, o pós-graduando deverá, a cada novo semestre, renovar a sua 

matrícula, mediante pagamento da parcela, registrando os créditos que irá cursar no semestre, conforme 

oferta de disciplinas e atividades no Programa. A não efetivação da matrícula a cada novo semestre resulta 

em situação irregular do aluno. 
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11. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 

11.1 Divulgação do Edital na página eletrônica da PUC Goiás 03/09/2021 

11.2 Disponibilização da ficha de inscrição  03/09/2021 

11.3 Encerramento das inscrições  22/11/2021 

11.4 Homologação das inscrições até 25/11/2021 

11.5 Divulgação das inscrições homologadas até 25/11/2021 

11.6 Reunião para orientação sobre o processo seletivo no modo 
remoto síncrono 

26/11/2021 

11.7 Início da Seleção – Prova escrita (eliminatória) 29/11/2021 

11.8 Divulgação dos nomes selecionados para a prova oral 01/12/2021 

11.9 Análise de currículo e histórico escolar (classificatória) 01/12/2021 a 03/12/2021 

11.10 Prova de compreensão de texto em língua inglesa 
(classificatória) 

06/12/2021 

11.11 Prova oral (classificatória) 06/12/2021 a 08/12/2021 

11.12 Homologação do Resultado pela PROPE 10/12/2021 

11.13 Divulgação dos Resultados até 13/12/2021 

11.14 Data limite para apresentação de recurso até 15/12/2021 

11.15 Matrícula Acadêmica 15/01/2022 a 31/01/2022 

 

12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo, objeto do presente Edital, será válido somente para o ingresso no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde, que terá início no primeiro semestre de 2022. 

 

Goiânia, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 
Profa. Dra. Milca Severino Pereira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

1. Identificação do candidato 

Nome completo:  

Formação acadêmica:                                                          Tempo de formado:  

Atividade ocupacional atual:   

Local de residência:   

 
2.  Formação acadêmica (no máximo 20,0 pontos)  

Graduação plena  Pontuação  Total de pontos 
Na área de saúde G = 7,0  
Fora da área G = 1,0   
Licenciatura (mínimo 360 horas) Pontuação   
Na área de saúde L = 7,0  
Fora da área L = 1,0   
Especialização ( mínimo 360 horas) Pontuação   
Na área de saúde E = 7,0  
Fora da área E = 1,0   
TOTAL DE PONTOS NO ITEM (máximo 20 pontos) ---  
 
3. Atividade profissional* 

Atividade profissional Na área Em outra área  Total de pontos 
Administração 3,00  1,50  
Assistência  3,00  1,50  
Ensino Superior  4,00  2,00  
Ensino médio  2,00 1,00  
Ensino fundamental  1,00 0,50  
Outros  1,00 0,50  
TOTAL DE PONTOS NO ITEM (máximo 20 pontos) ---   
* Pontuar por ano de atividade.  Pontuar atividades concomitantes apenas se for uma de assistência/ administração e uma de ensino 
 
4. Produção científica  

Produção científica Na área Fora da 
área 

Total de 
pontos 

Artigos publicados em periódicos especializados 6,0 1,5  
Livro editado  4,0 1,0  
Capítulo de livro editado 3,0 0,75  
Artigos publicados em revistas ou jornais, sem corpo editorial 0,5 0,1  
Artigos publicados em sites de divulgação, sem corpo editorial 0,5 0,1  
Trabalhos científicos premiados (não inclui os que foram apenas indicados)  3,0 0,5  
Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos 2,0 0,5  
Manuais técnicos ou similares (limitado a 5 e não inclui folder) 2,0 0,0  
Resumo publicado em periódicos científicos especializados (meio impresso ou 
hipertexto), com corpo editorial 

1,5 0,5 
 

Resumo publicado em periódicos científicos especializados (meio impresso ou 
hipertexto), sem corpo editorial 

1,0 0,0 
 

Resumos publicados em anais/livro resumo de eventos científicos (limitado a 5) 1,0 0,0  
Trabalho apresentado em eventos científicos (limitado a 5) 1,0 0,0  
Menção honrosa de trabalhos apresentados 0,5 0,0  
Relatório técnico 1,0 0,0  
TOTAL DE PONTOS NO ITEM (sem limite de pontuação) ---   
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5. Cursos, disciplinas e estágios  

Cursos, disciplinas e estágios Na área  Fora da área Total de pontos 
Cursos com menos de 10 horas 0,5 0,0  
Cursos com 11 a 20 horas 1,0 0,0  
Cursos com 21 a 40 horas 1,2 0,2  
Cursos com 41 a 80 horas 1,7 0,4  
Cursos com 81 a 120 horas 2,2 0,6  
Cursos com mais de 120 horas (inclui aperfeiçoamento) 2,7 1,0  
Cursos inglês/informática em instituição oficial com menos de 100 h  1,0 0,0  
Cursos inglês/informática em instituição oficial com 100 a 200 h 1,5 0,0  
Cursos inglês/informática em instituição oficial com mais de 200 h 2,0 0,0  
Curso de língua brasileira de sinais com mais de 100 horas 1,5 0,0  
Curso de língua brasileira de sinais com menos de 100 horas 1,0 0,0  
Disciplinas isoladas em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 2,0 0,5  
Estágios extracurriculares com menos de 100 horas 1,0 0,0  
Estágios extracurriculares com 100 a 200 horas 1,5 0,5  
Estágios extracurriculares com mais de 200 horas 2,0 1,0  
TOTAL DE PONTOS NO ITEM  (máximo 20 pontos) ---   
 
6. Congressos, Simpósios e afins. Pontuação por cada evento 

Participação  Na área  Fora da área  Total de pontos 
Palestrante  2,0 1,0  
Participante 0,5 0,25  
Comissão organizadora 1,0 0,5  
TOTAL DE PONTOS NO ITEM (máximo 5,0 pontos) ---   
 
7. Atividade de pesquisa, extensão e licenciatura  

Atividade de pesquisa, extensão e licenciatura Na área  Fora da área Total  
Iniciação científica em programas institucionais – PIVIC, PIBIC ou equivalente (por 
ano ou proporcional) 

5,0 1,0 
 

Iniciação científica fora de programas institucionais (por ano ou proporcional) 3,0 1,0  

Atividades como auxiliar de pesquisa (CH  50 h) 2,0 0,5  

Atividades como auxiliar de pesquisa (CH < 50 h) 1,0 0,0  
Participante de projeto de pesquisa em andamento 1,0 0,5  
Participante em projetos de extensão com bolsa (CHA > 200 h) 3,0 1,0  
Participante em projetos de extensão sem bolsa (CHA > 40 h)  1,0  0,0  

Participante em atividades de extensão (CHA  40 h) 1,0 0,25  

Participante em atividades de extensão (CHA < 40 h) 0,5 0,0  
Participante em projetos de licenciatura com bolsa (CHA > 200 h) 3,0 1,0  
Membro de grupos de estudo/ligas acadêmicas institucionais (no mínimo 12 
meses) 

1,0 0,0 
 

Membro de núcleo de estudo e pesquisas cadastrados junto ao CNPq  1,0 0,0  
TOTAL DE PONTOS NO ITEM (máximo 20 pontos) ---   
 
8. Monitorias  

Monitoria Na área  Fora da área Total  
Em evento científico, com mais de 12 horas 0,5 0  

Durante a graduação, com duração menor que 6 meses ou carga horária < 180 h 1,0 0,5  
Durante a graduação, com duração entre 6 e 12 meses ou carga horária de180 e 400 h 2,0 1,0  

Durante a graduação, com duração superior a 12 meses ou carga horária > 400 h 3,0 1,5  

TOTAL DE PONTOS NO ITEM  (máximo 5,0 pontos) ---   
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9. Orientações (graduação e pós-graduação) e participações em bancas examinadoras  

Orientações e participações em bancas examinadoras Pont. (por orientando) Total  

Orientação – trabalho de conclusão de curso de especialização  2,5  

Orientação – trabalho de conclusão de curso de graduação 2,0  

Orientação – iniciação científica 1,5  

Orientação – em projetos de extensão ou licenciatura 1,5  

Participação em banca examinadora para trab. Conclusão de curso de especialização 1,5  

Participação em banca examinadora para trab.  Conclusão de curso de graduação 0,5  
Participação em banca examinadora de processo seletivo / concurso público 2,0  

Participação em comitês de assessoramento/avaliação 1,5  

TOTAL DE PONTOS NO ITEM (máximo 10 pontos) ---  
 
AVALIAÇÃO FINAL DA COMISSÃO JULGADORA 
Item   Pontuação  Total de pontos 
Graduação 20,0  

Atividade profissional 20,0  

Produção Científica Sem limite  

Cursos, disciplinas e estágios 20,0  

Congressos, Simpósios e afins 5,0 pontos  

Atividade de pesquisa, extensão e licenciatura 20,0 pontos  

Monitorias  5,0 pontos  

Orientações e participações em bancas examinadoras 10,0 pontos  

TOTAL DE PONTOS   
 
 
 

Quadro de conversão de pontos obtidos para nota final 
Total de pontos obtidos Nota Total de pontos obtidos Nota 

de 10 a 19 pontos 5,5 de 60 a 69 pontos 8,0 
de 20 a 29 pontos 6,0 de 70 a 79 pontos 8,5 
de 30 a 39 pontos 6,5 de 80 a 89 pontos 9,0 
de 40 a 49 pontos 7,0 de 90 a 99 pontos 9,5 
de 50 a 59 pontos 7,5 100 pontos ou mais 10,0 

 
 
NOTA FINAL DO CANDIDATO:________________________________________________ 
 
____________________ _______________________ 
Assinatura do 1º avaliador Assinatura do 2º avaliador 
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