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PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL PESQUISA EM SÁUDE 

 

EDITAL TURMA V - 2016 

 

O Magnífico Reitor do Centro Universitário CESMAC, em cumprimento ao regimento interno do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, torna público o presente edital com as normas do Processo Seletivo para 

Admissão, no ano letivo de 2016, ao corpo discente do curso de Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde 

reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), homologado pelo 

Conselho Nacional de Educação - CNE (Portaria MEC nº1331 de 08/11/2012) e publicado Diário Oficial da 

União - DOU em 09/11/2012 (Seção 1, p. 8). 

 

1. INSCRIÇÃO 

1.1 Para inscrição no processo seletivo do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, exige-se graduação em uma 

das áreas da saúde, segundo a Resolução nº 287 do Conselho Nacional de Saúde de 08/10/1998 (anexo I), 

realizada em instituições de ensino superior (IES) reconhecidas pelo MEC e ter comprovado o registro 

profissional no órgão de classe competente. 

1.2 A inscrição será realizada pelo endereço eletrônico www.cesmac.edu.br/mestrado no período de 28 de 

agosto de 2015 a 26 de outubro de 2015. Durante o mesmo período, os documentos comprobatórios da 

inscrição (item 3 deste edital) deverão ser entregues na Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC, rua 

Cônego Machado, nº 918, CEP Nº 57051-160, Bairro do Farol, Maceió/AL, fone (82) 3215.5028 – de 

segunda a sexta das 8h às 17h, pessoalmente ou através de procurador. Os documentos entregues durante o 

processo seletivo não serão devolvidos aos candidatos em nenhuma hipótese e deverão ficar arquivados 

na secretaria do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do CESMAC para fins de avaliação da CAPES. 

1.3 A inscrição e o envio da documentação comprobatória poderão ser realizados por correspondência (SEDEX), 

desde que postados até a data de encerramento das inscrições (26 de outubro de 2015) e recebidos pela 

Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC em até 3 (três) dias úteis após o encerramento das inscrições (29 

de outubro de 2015), não se responsabilizando a Secretaria por eventuais atrasos na entrega postal. Na 

correspondência deverá estar evidenciado “Seleção Mestrado Pesquisa em Saúde CESMAC Edital Turma V - 

2016”. 

1.4 As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de Seleção 

no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2. 

1.5 É de inteira e exclusiva responsabilidade do (a) candidato (a) a veracidade das informações fornecidas 

para a inscrição, sendo-lhe atribuídas todas as penalidades jurídicas pertinentes. As informações e 

documentações fornecidas pelo (a) candidato (a) não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 

hipótese ou a qualquer título. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

2.1 Para inscrição no processo seletivo o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios: 

a) 01(uma) fotografia 3x4 recente; 

b) ficha de Inscrição impressa do endereço eletrônico, preenchida e assinada (item 1.2); 

c)  comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 324,54 (trezentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos) em boleto impresso no momento da inscrição; 

d)  cópias autenticadas de RG, CPF e Título de Eleitor com comprovação da última votação. Para candidato 

(a) estrangeiro (a) será solicitada cópia autenticada do passaporte e visto de permanência; 

e) cópia autenticada de comprovante de residência (conta de água ou de luz ou telefone fixo/móvel) recente 

(até 3 meses anteriores à seleção); 

f) cópia autenticada do diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação dentre aqueles 

apontados no anexo I, contendo a data em que foi efetuada a colação de grau. Diploma de Curso de 
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Graduação obtido fora do Brasil deverá ser apresentado, no ato da matrícula, com a devida autenticação 

consular brasileira e validado pelas autoridades competentes; 

g)  cópia autenticada do histórico escolar do Curso de Graduação emitido pela IES reconhecida pelo MEC; 

h)  Curriculum Vitae impresso da plataforma LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e devidamente 

documentado com as atividades exercidas nos 5 (cinco) últimos anos. As cópias dos certificados e 

documentos comprobatórios constantes no curriculum deverão estar anexadas, contudo, não necessitam 

de autenticação e deverão estar organizadas seguindo a ordem descrita no anexo IV deste edital. Os 

candidatos poderão apresentar os originais por meio de solicitação da Comissão de Seleção. Não serão 

aceitos outros modelos de Curriculum Vitae. 

2.2 Todos os documentos listados no item 2.1 deste edital deverão estar na ordem estabelecida no item, 

encadernados em volume único (espiral, folha A4) e entregues na Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC. 

Não serão aceitos outros formatos de documentação. 

 

3. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO:  

3.1 A Comissão de Seleção será designada pelo Reitor ou Vice-Reitor do Centro Universitário CESMAC e 

compõe-se de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) docentes do corpo permanente do Mestrado Profissional 

Pesquisa em Saúde e 1 (um) avaliador externo ao Programa. 

3.2 A presidência da Comissão de Seleção caberá ao coordenador do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde e 

no impedimento deste, a presidência será facultada a qualquer docente do corpo permanente do mestrado 

indicado pelo (a) Pró-Reitor (a) Adjunto (a) de Pesquisa e Pós-Graduação.  

3.3 A Seleção para o Mestrado Profissional constará de 4 (quatro) etapas descritas a seguir e organizadas em 

cronograma (anexo II).  

3.3.1 Prova de Conhecimentos Específicos: de caráter eliminatório composta por questões objetivas. Será 

atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez). A nota mínima de aprovação será 7 (sete inteiros) e permitirá ao 

candidato seguir para a próxima etapa. A prova versará sobre o programa constante do anexo III, com 

duração de 4 (quatro) horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico ou a utilização 

de aparelhos de comunicação. 

3.3.2 Prova de Idioma: de caráter classificatório, avaliará a compreensão de texto científico específico da 

área de Saúde escrito em língua inglesa de forma dissertativa e/ou objetiva. A prova de idioma constará 

da leitura e interpretação do texto. Será atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez) com duração de 4 (quatro) 

horas. Será permitida a consulta de dicionário Português-Inglês ou Inglês-Inglês por candidato (a), 

sendo vedado o empréstimo deste exemplar ou a utilização de aparelhos de comunicação e/ou de 

tradução durante a realização da prova. Para os candidatos aprovados e classificados, caso tenham 

obtido nota igual ou superior a 7 (sete inteiros) na Prova de Idioma, esta poderá ser considerada, para o 

Programa, como Proficiência em Língua Inglesa. 

3.3.3 Entrevista: de caráter classificatório, avaliará as motivações, competências e pré-requisitos do 

candidato em cumprir o plano de trabalho do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde. Será atribuída 

nota de 0 a 10 (zero a dez) e serão critérios de julgamento: experiência com publicações científicas, 

participação em projetos de iniciação científica e demais pesquisas, desenvoltura com acesso a banco de 

dados e a periódicos científicos, experiência com planilhas eletrônicas e programas estatísticos, e 

sugestão de proposta ou tema de dissertação. A sequência das entrevistas seguirá classificação 

divulgada após a prova de idioma. 

3.3.4 Análise de Curriculum Vitae: de caráter classificatório, e serão consideradas as atividades curriculares 

dos últimos 5 (cinco) anos, seguindo os itens descritos no anexo IV. Será atribuída nota de 0 a 10 (zero 

a dez). Durante essa fase não será necessária a presença do (a) candidato (a). 
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4. RESULTADO: 

4.1 Durante cada etapa (anexo II) será divulgada lista com resultado da etapa vigente seguindo ordem 

decrescente das notas obtidas pelos candidatos classificados na respectiva etapa. Nesta lista constará o nome 

e a nota do (a) candidato (a).  

4.2 O Resultado Final do processo seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas em cada 

uma das etapas, conforme os seguintes pesos: Prova de Conhecimentos Específicos (peso 3), análise do 

Curriculum Vitae (peso 3) Prova de Idioma (peso 2) e Entrevista (peso 2). 

4.3 Os 20 (vinte) primeiros candidatos (as) classificados (as) estarão aptos à matrícula de acordo com o 

cronograma constante no anexo III vigente neste Edital, respeitado o item 6 do mesmo.  

4.4 No caso de eventuais empates terá prioridade o (a) candidato (a) que tiver obtido a maior nota, 

sucessivamente, na prova de conhecimentos específicos, na análise do Curriculum Vitae e, finalmente, na 

prova de idioma. 

4.5 A divulgação do resultado final ocorrerá em seção pública e será objeto de publicação no quadro de avisos da 

secretaria do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do CESMAC e no endereço eletrônico 

http://www.cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-biologicas-saude/mestrado-profissional-pesquisa-em-saude. 

 

5. RECURSOS: 

5.1 Durante cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso de nulidade (de quesito ou de questão) ou 

de recontagem (de pontos ou da média) referente à etapa vigente, devidamente fundamentado, no prazo 

descrito no anexo II. O recurso deverá ser encaminhado unicamente à Comissão de Seleção, 

diretamente na Coordenação do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, e após o prazo anteriormente 

estabelecido, não terá mais efeito para fins de apreciação ou deferimento por parte desta Comissão de 

Seleção. 

5.2 O recurso deverá ser entregue na secretaria do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do CESMAC e para 

cada recurso (de nulidade ou de recontagem) deverá ser feito um documento individual, no qual deverão 

constar as questões e/ou prova(s) a serem analisadas e os documentos que fundamentam a solicitação. 

5.3 Na hipótese do recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao candidato recorrente 

participar das demais etapas do processo seletivo, condicionado ao deferimento ou não do recurso. 

 

6. VAGAS 

6.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas as quais terão a seguinte distribuição: 

a) 07 (sete) vagas destinadas à comunidade acadêmica/profissional da área da saúde;  

b) 05 (cinco) vagas destinadas a candidatos (as) da Santa Casa de Misericórdia de Maceió;  

c) 07 (sete) vagas destinadas a candidatos (as) do Instituto Federal de Alagoas; 

d) 01 (uma) vaga destinada a candidato (a) Professor (a) do Centro Universitário CESMAC. 

6.2 As vagas serão preenchidas somente por candidatos aprovados e/ou classificados, conforme o item 7.2, sendo 

a mesma condição aplicada aos candidatos da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, do Instituto Federal de 

Alagoas e do Centro Universitário CESMAC. 

6.3 As vagas que não forem preenchidas por candidatos da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, do Instituto 

Federal de Alagoas e do Centro Universitário CESMAC serão automaticamente preenchidas pelos demais 

candidatos da comunidade acadêmica/profissional da área da saúde por ordem de classificação conforme item 

7.2, aplicando-se de igual forma a relação inversa no caso do não preenchimento das vagas destinadas à 

comunidade acadêmica/profissional. 

 

7. MATRÍCULA: 

7.1 Após a divulgação do resultado final (item 4.5), o candidato aprovado deverá realizar matrícula no período 

estabelecido no cronograma (anexo II) e deverá se dirigir a Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC (item 

8.2). Para tanto, deverá obedecer aos seguintes passos: 

a) verificar o dia e horário da matrícula (anexo II) e solicitar na referida secretaria a emissão do boleto para 

pagamento da primeira parcela das 24 (vinte e quatro) necessárias para finalização do mestrado; 

b) entregar 01 (uma) fotografia 3x4 recente; 
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c) preencher e assinar contrato financeiro e ficha de compromisso de dedicação ao mestrado; 

d) apresentar comprovante de pagamento da primeira parcela do mestrado. 

7.2 No caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos nesse edital pelo (a) candidato (a) aprovado (a), em 

especial ao item 7.1, o mesmo será considerado (a) desistente. Obedecendo à ordem de classificação, o (a) 

candidato (a) imediatamente seguinte será chamado (a) para matricular-se. Essa sistemática será adotada até 

que sejam preenchidas as 20 (vinte) vagas disponibilizadas nesse Edital. Dessa forma, poderá realizar a 

matrícula no Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do Centro Universitário CESMAC os candidatos 

aprovados e os candidatos classificados convocados na ocorrência de candidatos aprovados desistentes. 

7.3 A matrícula dos convocados acontecerá na Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC em dia e horário 

específicos (anexo II) e deverá seguir o disposto no item 6.1 e 6.2. 

7.4 O investimento financeiro do mestrado será de 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 2.596,32 (dois mil 

quinhentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) cada parcela. Sendo a parcela paga até o dia do 

vencimento, o aluno terá direito a 10% (dez por cento) de desconto. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

8.1 É de responsabilidade do (a) candidato (a) ter ciência das informações contidas neste edital, bem como dos 

cronogramas e de possíveis alterações durante a vigência da seleção, as quais serão disponibilizadas em 

tempo hábil.  

8.2 Local de informação, inscrição e matrícula será na Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC, rua Cônego 

Machado, nº 918, CEP Nº 57051-160, Bairro do Farol, Maceió/AL, fone (82) 3215.5028 – de segunda a sexta 

das 8h às 17h e no endereço eletrônico http://www.cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-biologicas-

saude/mestrado-profissional-pesquisa-em-saude. 

8.3 A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital. O valor pago como 

taxa de inscrição não será devolvido nem transferido, sob nenhuma hipótese. 

8.4 Os candidatos somente terão acesso ao local das provas apresentando documento de identificação oficial 

contendo fotografia, e subsequente assinatura em folha de frequência. 

8.5 Serão eliminados do processo seletivo: o (a) candidato (a) que faltar a qualquer etapa (item 3.3), que não 

obedecer ao cronograma (anexo II), que entregar currículo fora da plataforma LATTES/CNPq, que enviar 

correspondência fora da formatação, que enviar documentação comprobatória incompleta, e que tirar nota 

menor que 7 (sete inteiros) na prova de conhecimentos específicos. 

8.6 As notas dos candidatos, nas diversas etapas do processo seletivo, serão atribuídas por cada membro da 

Comissão de Seleção, sendo esta soberana na decisão final da seleção. 

8.7 Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do curso de Mestrado Profissional 

Pesquisa em Saúde do Centro Universitário CESMAC. 

 

 

Maceió, 24 de agosto de 2015. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Dr. João Rodrigues Sampaio Filho 

Reitor do Centro Universitário CESMAC 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Douglas Apratto Tenório 

Vice-Reitor do Centro Universitário CESMAC
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ANEXO I 

 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE 

(de acordo com a Resolução CNS nº 287 de 08 de outubro de 1998) 

 

 

BIOLOGIA 

BIOMEDICINA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENFERMAGEM 

FARMÁCIA 

FISIOTERAPIA 

FONOAUDIOLOGIA 

MEDICINA 

MEDICINA VETERINÁRIA 

NUTRIÇÃO 

ODONTOLOGIA 

PSICOLOGIA 

SERVIÇO SOCIAL 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

######################## 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

      

Descrição Datas Horários 

Inscrições 
28/08/2015 a 26/10/2015 Online (1) 

Entrega da documentação na secretaria (2) 
28/08/2015 a 26/10/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Prova de Conhecimentos específicos 03/11/2015 8h às 12h 

Resultado 04/11/2015 16h 

Recursos 05 e 06/11/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Prova de Idioma 10/11/2015 8h às 12h 

Resultado 11/11/2015 8h 

Recursos 12 e 13/11/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Entrevista 16 e 17/11/2015 8h às 12 e das 13 às 17h 

Resultado 18/11/2015 8h 

Recursos 19 e 20/11/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Análise do Curriculum Vitae* 23 e 24/11/2015 8h às 17h 

Resultado 25/11/2015 8h 

Recursos 25 e 26/11/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Resultado final 30/11/2015 8h 

Recursos do resultado final 01 e 02/12/2015 8h às 12h e das 13h às 17h 

Matrícula dos Classificados 
01 e 02/02/2016 8h às 12h e das 13h às 17h 

Matrícula dos aprovados convocados em 

Segunda |Chamada 

15 e 16/02/16 8h às 12h e das 13h às 17h 

Início das aulas 04/03/2016 8h 

(1) www.cesmac.edu.br/mestrado 

(2) Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC 

Rua Cônego Machado, nº 918, CEP Nº 57051-160, Bairro do Farol, Maceió/AL 

Fone (82) 3215.5028 
* Não é necessária a presença dos candidatos 
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ANEXO III 

 

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1- CONCEITO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

1.1 Título: Mestrado Profissional: desenvolvimento pessoal e profissional 

Autor: Maciel, Rosali Gomes Araújo e Nogueira, Heloisa Guimarães Peixoto 

Periódico: Revista Brasileira de Pós-Graduação 

Idioma: Português 

Ano: 2012 

ISSN (on line): 23582332 

Disponível em: http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/299/282 

 

2- DEMOGRAFIA E SAÚDE 

 

2.1 Título: Demografia e saúde: contribuição para análise de situação e tendências 

Autor: Rede Interagencial de Informações para Saúde  

Editora: Organização Pan-Americana de Saúde 

Idioma: Português 

Ano: 2009 

ISBN: 978-85-334-1563-8 

Disponível em: http://www.ripsa.org.br/category/publicacoes-ripsa/ 

Tópico a ser abordado:  

- O envelhecimento populacional e suas repercussões para a saúde pública (págs. 65-80) 

 

3- DIVERSIDADE METODOLÓGICA (METODOLOGIA) 

 

3.1 Títulos: O clássico e o novo - tendências, objetos e abordagens em ciências sociais e 

saúde 

Autores: Goldenberg, Paulete; Marsiglia, Regina Maria Giffoni; Gomes, Mara Helena de 

Andréa 

Editora: FIOCRUZ 

Idioma: Português 

Ano: 2003 

ISBN: 8575410253eISBN:9788575412510 

DOI: http://dx.doi.org/10.7476/9788575412510 

Disponível em: http://books.scielo.org/id/d5t55 

 

http://books.scielo.org/id/d5t55
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Tópicos a serem abordados: 

Parte III . Trabalhando com a Diversidade Metodológica 

8. Difíceis e Possíveis Relações entre Métodos Quantitativos e Qualitativos nos Estudos 

de Problemas de Saúde. 

- Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos Minayo-Gómez 

Disponível em: http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-09.pdf 

 

9. Integração Metodológica na Pesquisa em Saúde: nota crítica sobre a dicotomia 

quantitativo-qualitativo 

Naomar de Almeida Filho 

Disponível em: http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-10.pdf 

 

10. Quatro Modelos de Integração de Técnicas Qualitativas e Quantitativas de 

Investigação nas Ciências Sociais 

Roberto Briceño-León 

Disponível em: http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-11.pdf 

 

4- METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

4.1 Título: Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um 

protocolo de pesquisa 

Autor: Fontelles, Mauro José; Simões, Marilda Garcia; Farias, Samantha Hasegawa e  

Fontelles Renata Garcia Simões 

Periódico: Revista Paraense de Medicina 

Idioma: Português 

Ano: 2009 

ISSN: 0101-5907 

Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nex

tAction=lnk&exprSearch=588477&indexSearch=ID 

 

4.2 Título: A produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas. 

Autor: Spink, Mary Jane Paris; Brigagão, Jacqueline Isaac Machado; Nascimento, Vanda 

Lúcia Vitoriano; Cordeiro, Mariana Prioli (orgs.). 

Editora: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais  (publicação virtual). 

http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-09.pdf
http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-10.pdf
http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-11.pdf
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=588477&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=588477&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=588477&indexSearch=ID
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Idioma: Português 

Ano: 2014 

ISBN:  978-85-7982-078-6 

Disponível em: http://www.bvce.org/LivrosBrasileirosDetalhes.asp?IdRegistro=262 

5. SAÚDE COLETIVA 

5.1 Título: Abrasco n’O Globo: artigos publicados entre agosto de 2013 e outubro de 

2014 

Autor: Mendes Á., Campos G.W., Barreto M. L.,  Souza L. E., Victora C., Carneiro F., 

Onocko R., Basta P. C., Facchini,L. A., Almeida N., Silva,G. A., Aquino E. 

Editora: Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

Idioma: Português 

Ano: 2015 

ISBN:  978-85-85740-05-4 

Disponível em: http://www.abrasco.org.br/site/wp-

content/uploads/2015/07/Ebook_a_saude_e_coletiva_edit.pdf 
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ANEXO IV 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 

1. TITULAÇÃO (Peso 1) 

Atividades Pontuação 

Média do Histórico Escolar (valor absoluto)  

Mestrado Profissional ou Acadêmico completo na área da saúde e reconhecido pela CAPES 100 / curso 

Curso de Especialização na área da saúde completo (360 horas) 30 / curso 

Residência na área da saúde completo 40 / curso 

Aperfeiçoamento completo (180 horas) 5 / curso 
 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1) 

Atividades Pontuação 

Docência em pós-graduação na área da saúde 15 / semestre 

Docência em ensino superior (graduação) 10 / semestre 

Docência em ensino fundamental e/ou médio 5 / semestre 

Orientador ou equivalente de Estágio supervisionado (mínimo 75 horas) 5 / estágio 

Atividade profissional na área do Programa ou em áreas afins 

(atividade clínica e/ou laboratorial pública ou privada) 
5 / ano 

Aprovação em concurso público publicado em Diário Oficial 1 / aprovação 
 

3. ATIVIDADES DE PESQUISA (Peso 3) 

Atividades Pontuação 

Participação em projetos de pesquisa de Mestrado 30 / projeto 

Participação em projetos de pesquisa de Especialização 20 / projeto 

Participação em projetos de pesquisa em Iniciação Científica  

Aprovado com bolsa por órgãos de fomento (máximo 3) 
15 / projeto 

Participação em projetos de pesquisa em Iniciação Científica 

Aprovado como voluntário (máximo 3) 
10 / projeto 

Participação em projetos de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (máximo 3) 5 / projeto 
 

4. PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 3) 

Trabalho produzido Pontuação 

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis A1 ou A2 100 / publicação 

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B1 ou B2 80 / publicação 

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B3, B4 ou B5 50 / publicação 

Publicação de livro (com ISBN) 30 / livro 

Publicação de capítulo de livro (com ISBN) 20 / capítulo 

Publicação de trabalhos em anais de congressos internacionais (com ISSN) 15 / publicação 

Publicação de trabalhos em anais de congressos nacionais (com ISSN) 10 / publicação 

Membro de corpo editorial em periódico internacional 15 / periódico 

Membro de corpo editorial em periódico nacional 10 / periódico 

Revisor de periódico internacional 10 / periódico 

Revisor de periódico nacional 5 / periódico 

Prêmio científico (congresso, láurea) 2 / prêmio 

Apresentação em congressos internacionais (painel e/ou oral) 5 / apresentação 

Apresentação em congressos nacionais (painel e/ou oral) 2 / apresentação 
 

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 2) 

Trabalho produzido Pontuação 

Coordenação em projeto de extensão 10 / projeto 

Participação em projeto de extensão 5 / semestre 

Monitoria de disciplina 5 / disciplina 

Curso de curta duração ministrado 5 / curso 

Comissão organizadora de eventos científicos 3 / evento 

Conclusão de curso de Atualização (mínimo 40 horas) 3 / curso 

Participação em bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de curso 

(Graduação e Especialização) 
2 / banca 

Participação em congressos e simpósios (ouvinte) 1 / atividade 

Participação em cursos de curta duração (ouvinte) 1 / curso 

 


