Quadro 1 – critérios de pontuação* para análise curricular
(a ser enviado junto com os demais documentos para a inscrição no processo seletivo)

1: APROVEITAMENTO CURRICULAR:

MÁX: 15 pontos

Considere o número de disciplinas do histórico escolar e escolha a alternativa que melhor
descreva o aproveitamento.
1a) Aproveitamento igual ou superior a 90% em metade ou mais das disciplinas.
1b) Aproveitamento igual ou superior a 80% em metade ou mais das disciplinas.
1c) Aproveitamento igual ou superior a 70% em metade ou mais das disciplinas.
2: ESTÁGIOS EXTRA–CURRICULARES

MÁX: 20 pontos

2a) Estágios extra-curriculares práticos, realizados em instituições de saúde, incluindo suporte
propedêutico, com os seguintes critérios:
 Instituição que tenha Residência Médica
 Duração de 6 meses ou mais e carga horária mínima de 180h.
2b) Estágios em Instituições no Exterior:
 Duração superior a 2 semanas
3: MONITORIAS
MÁX: 10 pontos
3a) Monitoria de disciplina da grade curricular, aprovada por concurso, com certificado da
instituição de ensino.
3b) Monitoria voluntária de disciplina da grade curricular, aprovada por concurso, com
certificado da instituição de ensino.
4: ATIVIDADES DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA, LIGAS
ACADÊMICAS E CURSOS RECONHECIDOS PELA COMISSÃO
MÁX: 40 pontos
NACIONAL DE ACREDITAÇÃO:
Pontuação acumulada em um máximo de 4 vezes para os itens b a g.
Pontuação única para o item a
4a) Participação em grupos de pesquisas regulares da instituição de ensino, incluindo bolsas de
iniciação científica, com os seguintes critérios:
a. Duração mínima de 1 ano ou 2 semestres
b. Comprovação por declaração de reconhecido orientador de grupo de pesquisa da
instituição.
4b) Publicações em anais de congresso:
4c) Publicações em revistas nacionais não indexadas no PubMed
4d) Publicações em revistas nacionais indexadas no PubMed ou revistas internacionais
4e) Participação em congressos, simpósios ou seminários como apresentador de pôster.
4f) Participação em congressos, simpósios ou seminários como apresentador de tema livre
4g) Participação como organizador em ligas acadêmicas ou jornadas acadêmicas
5: CONHECIMENTOS DE LÍNGUA INGLESA:

MÁX: 15 pontos

5a.1) Fluência oral e escrita, comprovada com testes reconhecidos (Michigan, Cambridge, FCE,
TOEFL e similares):
5a.2) Estudos em nível avançado (certificados de conclusão de curso)
5a.3) Estudos em nível intermediário (certificados de conclusão de curso)
Nome :___________________________________________________________
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data: __________________

Assinatura:________________________________________________________

* TODOS os tópicos pontuados deverão ser acompanhados de respectiva documentação comprobatória.

