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ETAPA 1 
TOTAL: 

ETAPA 2 
TOTAL: 

Interesse: Taxa (  ) // Bolsa ( ) 

ANEXO 4  - Pontuação para Bolsas e Taxas 

 

 Nome do candidato: 
Área: 

� Atenção: somente serão avaliados os currículos que apresentarem as devidas comprova-
ções de cada item indicado. 

 
� Preferencialmente entregar documentação em ordem conforme cada ETAPA apresenta-

da, indicando numeração de páginas e encadernação.   
 
 
Etapa 1 (Avaliação do desempenho acadêmico do candidato):  
 
Pontuação na prova de seleção (correspondência em pontos): 

 
� Média geral final entre 8,0 – 10: 4 pontos; média geral final entre 7-7,9= 3 pontos; mé-

dia geral: 6-6,9=2pontos; média geral final entre: 5,0-5,9 = 1 ponto 
 

� Avaliador:  Considerar Produção 2013 a 2017   
 
Etapa 2 (Avaliação do envolvimento do discente com pesquisa durante a graduação):  
 
Participação em Programa 
de Iniciação Científica* 

Número total X 3 =  

Monitoria na Graduação* Número total X 1,5 =  

*comprovante institucional assinado. 
 
Etapa 3 - Publicações 
Publicações Número total  
Resumos em anais de 
eventos internacionais 

 X 0,4 =  

Resumos em anais de 
eventos nacionais 

 X 0,2 =  

Capítulo de livro  X 5 =  
Artigo Qualis A1  X 5 = 
Artigo Qualis A2  X 4,5 = 
Artigo Qualis B1  X 4 = 
Artigo Qualis B2  X 3,5 = 
Artigo Qualis B3  X 3 = 
Artigo Qualis B4 (teto:4)  X 1,5 = 
Artigo Qualis B5 (teto:4)  X 1,0 = 
Artigo Qualis C (teto:4)  X 0,5 = 
� Nos casos em que o artigo científico não apresentar Qualis em Odontologia, será avali-
ado o fator de impacto da revista, na seguinte ordem: A) Fator de impacto: 0 (0,5 ponto por 
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ETAPA 3 
TOTAL: 

artigo); B) Fator de impacto: 0-0,5 (1 ponto por artigo); C) Fator de Impacto: 0,6-1 (2 pontos 
por artigo); D) Fator de impacto: 1,1-2,0 (3 pontos por artigo); E) Fator de impacto: 2,1-3,0 (4 
pontos por artigo); F) Fator de impacto: ≥3,1 (5 pontos por artigo). Nos casos em que o artigo 
não apresenta qualis em odontologia e fator de impacto, seguirá o fator de impacto da área do 
aluno. 
 
 
Etapa 4 – Parte técnica 
Trabalhos técnicos 
Pareceres em periódi-
cos/órgão técnico 

Número total  X 0,5 =  
(máximo de 1,5) 

Manuais  X 1,5  
Material didático  X 1,5 
Aplicativo ou software  X 3,0 =  
Estágio Docência  X 1 
Palestras, aulas ministra-
das 

(máximo 5) X 1 

 
 
Participação em Eventos  

�  

Será considerado apenas um resumo em congresso com o título similar.  
� Não serão considerados trabalhos repetidos em eventos distintos (considerado uma úni-

ca vez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação em Bancas 

Apresent. Trabalho Con-
gresso Internacionais 

Número total X 0,8 =  
(máximo 4 pontos) 

Apresentação em Con-
gress Nacionais 

 X 0,5 =  
(máximo 2,5 pontos) 

Co-autoria de trabalhos 
apresentados (evento 
inernacioal) 

 X 0,4 =  
(máximo 4 pontos) 

Co- autoria de trabalhos 
apresentados (evento na-
cional) 

 X 0,2 
(máximo: 2,5 pontos) 

Organização de evento  X 1,5 
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ETAPA 4 
TOTAL: 

Trabalho Conc. Graduação 
ou especialização* 

Número total  X 1 = 

Participação de banca ex-
aminadora* 

 X 1 = 

* Teto: 5 participações. 
 
Coorientação/Orientação 
Trabalho de conclusão de 
curso de graduação ou 
especialização ou iniciação 
científica* 

Número total  X 3 = 

*comprovantes assinados. Teto: 2 orientações.  
 
 
Premiação 
 
Premiação de trabalhos 
apresentados em congres-
sos/jornadas (evento in-
ternacional) 

Número total X 1,6 =  

Premiação de trabalhos 
apresentados em congres-
sos/jornadas (evento Na-
cional) 

 X 0,8 =  

� incluem autor principal e co-autores 
 
 
Conselhos e projetos: 
 
Conselhos, Comissões e 
consultorias (período mí-
nimo de 6 meses) 
 

Número total X 1,5 

Participação em projetos 
de extensão (período mí-
nimo de 6 meses) 
 

Número total X 1,5  

 
 
Total de todas as pontuações (ETAPA 1 a 4): ___________ 
 
Assessores: 
Nome:________________________________________  Ass.:___________________ 
Nome:________________________________________  Ass.:___________________ 
Data: _____/_____/_____ 

 


