
 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO DE CURRICULUM VITAE PROCESSO SELETIVO MESTRADO EM 
CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA & TITULAÇÃO (Valor máximo 20 pontos) 

1.1 Residência 20 pontos por semestre 
1.2 Especialização (mínimo 360h) 15 pontos por curso 
1.3 Aperfeiçoamento (mínimo 180h) 8 pontos por curso 
1.4 Atualização (mínimo de 30h) 3,0 ponto por curso (máximo 4 pontos) 
1.5 Curso de curta duração (mínimo de 4h) 1,0 ponto por curso (máximo de 5 pontos) 
 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL & EXPERIÊNCIA DOCENTE (Valor máximo 20 pontos) 

2.1 Experiência profissional comprovada após conclusão da graduação 4,0 pontos por semestre 
2.2 Experiência Docente como professor com vínculo institucional 6,0 pontos por semestre 
2.3 Experiência Docente como professor substituto 3,0 pontos por semestre 
2.4 Experiência Docente como professor convidado em cursos de 
graduação ou pós-graduação ou palestras em eventos 

0,5 ponto por aula (máximo 3 
pontos) 

2.5 Orientação concluída de aluno de graduação / pós-graduação 1,0 ponto por orientação 
2.6. Co-orientação concluída de aluno de graduação / pós-graduação 0,5 ponto por orientação 
 

3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS (Valor máximo 15 pontos) 

3.1 Apresentação oral em evento científico 3,0 pontos por apresentação 
3.2 Apresentação de pôster em evento científico 2,0 pontos por apresentação 
3.3 Participação em eventos como ouvinte 0,5 ponto por evento (máximo 3 pontos) 
 

4.1 PRODUÇÃO INTELECTUAL (Valor máximo 20 pontos) 

4.1 Resumo publicado em periódicos  2,0 pontos por resumo  
4.2 Resumo publicado em anais 1,0 pontos por resumo  
4.3 Trabalho completo publicado em anais 3,0 pontos por trabalho 
4.4 Artigo publicado em periódicos A1, A2 ou B1 12 pontos por artigo 
4.5 Artigo publicado em periódicos B2, B3, B4 e B5 6,0 pontos por artigo 
4.6 Artigo submetido para publicação 1,0 pontos por artigo  
4.7 Livro com ISBN 15 pontos por livro 
4.8 Capítulo de Livro 6,0 pontos por capítulo 
4.4 e 4.5 pode ser considerado artigo com aceite 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES (Valor máximo 20 pontos) 

5.1 Iniciação Científica com bolsa 5,0 pontos por projeto 
5.2 Iniciação Científica sem bolsa 3,0 pontos por projeto 
5.3 Monitoria com bolsa 5,0 pontos por semestre 
5.4 Monitoria sem bolsa 3,0 pontos por semestre 
5.5 Projeto de extensão com bolsa 5,0 pontos por semestre 
5.6 Projeto de extensão sem bolsa 3,0 pontos por semestre 
5.7 Organização de eventos científicos / comissões científicas 1,0 ponto por evento 
5.8 Estágio complementar 1,0 ponto por semestre 
5.9 Disciplinas cumpridas em programas de pós-graduação. 1,0 ponto por disciplina 
5.10 Colaboração em projeto de pesquisa (Atenção: não duplicar 
informação fornecida nos itens 5.1 e 5.2) 

1,0 ponto por projeto 
 



6. DISTINÇÕES (Valor máximo 5 pontos) 

6.1 Premiações de trabalhos 2,0 pontos por premiação 
6.2 Representações discentes 1,0 ponto por representação 
 


