
 

 

  
ANEXO II: PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Para confirmar a inscrição o candidato deve entregar em uma das secretarias do PPGAIS, cópia do Currículo 
modelo Lattes/CNPq, acompanhado de documentação comprobatória. O candidato com maior pontuação na 
análise de currículo receberá pontuação máxima (40 Pontos) e os demais receberão pontuação 
proporcionalmente. Serão considerados para análise do currículo, atividades desenvolvidas de 2015 a 2019. 

 

Os documentos comprobatórios devem ser entregues na ordem da tabela abaixo: 

 
SEÇÃO/ITEM PONTOS  

Formação acadêmica/titulação 
  

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ou residência concluída na área da saúde ou áreas afins  

Será considerado o título de especialista apenas uma vez, independente da data de obtenção do título ou do 
número de especializações.  

1,0 
 

Formação Complementar   
Participação em cursos na área da saúde de 4 a 19 horas (por curso)  
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,1  
Participação em cursos na área da saúde com 20 horas ou mais (por curso) 
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,25  
Monitorias em disciplinas da graduação (por semestre)  
(contabiliza no máximo 1 por semestre, sendo no mínimo de 4 meses de monitoria) 0,4  
Intercâmbio Acadêmico Interinstitucional Internacional (por semestre) 
Atividade de intercâmbio acadêmico em Instituições Internacionais na área do curso de graduação 0,5  

Atuação Profissional   
Experiência profissional comprovada na área da saúde ou experiência docente (por semestre) 
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,2  

Iniciação Científica    
Bolsista em Iniciação Científica (por semestre) 
Atividade de iniciação científica será contabilizada até uma (1) vez por semestre. O candidato pontuará apenas 
uma vez neste item, independentemente do número de projetos ou da participação simultânea como voluntário 
e bolsista de iniciação científica. Para pontuar em um semestre, é necessário no mínimo de 4 meses de 
bolsa) 

0,5 

 
Voluntário em Iniciação Científica (por semestre) 
Atividade de iniciação científica será contabilizada até uma (1) vez por semestre. O candidato pontuará apenas 
uma vez neste item, independentemente do número de projetos ou da participação simultânea como voluntário 
e bolsista de iniciação científica. Para pontuar em um semestre, é necessário no mínimo de 4 meses de 
voluntariado) 

0,4 

 

Extensão    
Bolsista de Extensão (por semestre) 
Atividade de extensão será contabilizada até uma (1) vez por semestre. O candidato pontuará apenas uma vez 
neste item, independentemente do número de projetos ou da participação simultânea como voluntário e bolsista. 
Para pontuar em um semestre, é necessário no mínimo de 4 meses de bolsa) 

0,5 

 
Voluntário de Extensão (por semestre) 
Atividade de extensão será contabilizada até uma (1) vez por semestre. O candidato pontuará apenas uma vez 
neste item, independentemente do número de projetos ou da participação simultânea como voluntário. Para 
pontuar em um semestre, é necessário no mínimo de 4 meses de voluntariado) 

0,4 

 



 

 

Idiomas   
Suficiência ou proficiência em língua estrangeira (Inglês) 
(Válido com comprovante emitido entre 2015 e 2019) 0,5  
Artigos completos publicados em periódicos  

Artigos publicados em periódicos sem Qualis na área interdisciplinar, mas que tenham avaliação Qualis em 
outras áreas, será considerada a mediana dos Qualis das demais áreas para atribuição da pontuação 
equivalente à área interdisciplinar. 

 

 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis A1 (área Interdisciplinar) 10 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis A2 (área Interdisciplinar) 8,5 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B1 (área Interdisciplinar) 7 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B2 (área Interdisciplinar) 5,5 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B3 (área Interdisciplinar) 4 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B4 (área Interdisciplinar) 2,5 
 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B5 (área Interdisciplinar) 1  
Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis C (área Interdisciplinar) 0,75  

Artigos sem qualis 0,5 
 

Capítulos de livros publicados 
Será considerado no máximo dois capítulos por livro.   

Livro (autor ou co-autor) publicados ou em editoração (aceito) 10 
 

Livro (organizador) publicados ou em editoração (aceito) 5  
Capítulo de livro (autor ou co-autor) publicado ou em editoração (aceito)  5 

 
Participação em Eventos   
Trabalhos publicados em anais e/ou apresentados em eventos (por resumo simples, expandido 
e completo)  
Será considerado no máximo dois trabalhos por evento. Para comprovação é necessário anexar cópia do 
trabalho publicado nos anais de evento ou certificado de publicação/apresentação do mesmo. 

0,5 

 
Participação em equipe de organização de eventos na área da saúde e afins 
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,25 

 
Palestrante em eventos na área da saúde e afins 
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,5 

 
Participação como ouvinte em eventos na área da saúde e afins (por evento) 
(contabiliza no máximo 10 itens) 0,1 

 

 
 
 

Cruz Alta / Ijuí, 13 de agosto de 2019. 


