
 

Área: “Fisioterapia Respiratória nos três níveis de atenção à saúde” 

Data do concurso:  25/03/2019 

Candidato:  

Examinador: 

Títulos Acadêmicos (máximo 15 pontos) 

 Pontos Pontuação 

Aperfeiçoamento na área, máximo de 2  2,0  

área correlata, máximo de 2 1,0  

Especialização na área, máximo de 2 5,0  

área correlata, máximo de 2   2,5  

Mestrado  10  

Doutorado  15,0  

Experiência Docente (máximo 30 pontos) 

Docente do quadro permanente IES na área do concurso 
por semestre concluído, máximo de 6 semestres 

2,0  

Docente do quadro permanente IES em fisioterapia 
por semestre concluído, máximo de 6  semestres 

1,0  

Docente substituto IES na área  do concurso 
por semestre concluído, máximo de 6  semestres 

1,0  

Docente substituto IES em fisioterapia 
por semestre concluído, máximo de 6  semestres 

0,5  

Aulas como convidado na pós-graduação stricto sensu e lato 
sensu 

para 15 horas, máximo 30 horas 0,5  

Orientação de TCC, IC, monitoria (concluída) por trabalho concluído, máximo de 5 trabalhos 0,5  

Orientação de TCC pós-graduação lato sensu (concluída) por trabalho concluído, máximo de 5 trabalhos 0,5  

Orientação em pós-graduação stricto sensu (concluída) por trabalho 2,0  

Co-orientação em pós-graduação stricto sensu (concluída) por trabalho 1,0  

Preceptoria por semestre, máximo de 4 semestres 1,0  

Produção Científica, Técnica e Cultural (máximo 35 pontos) 

Artigos publicados Qualis A1 e A2 por artigo 3,0  

Artigos publicados Qualis B1 por artigo 2,0  

Artigos publicados Qualis B2 por artigo 1,0  

Artigos publicados abaixo de Qualis B2/Não classificado na 
área 21 

por artigo 0,5  

Livro (tema afim a área)  2,0  

Capítulo de livro (tema afim a área)  1,0  

Membro de Corpo Editorial de periódico indexado  por periódico 1,0  

Revisor /parecerista de periódico indexado  Máximo 5 0,5  

 
 
 
Apresentação em eventos 

Conferência e palestra Evento Internacional 2,0  

Conferência e palestra Evento Nacional 1,0  

Tema livre / resumo publicado em 
anais/pôster Evento Internacional 

0,5  

Tema livre / resumo publicado em anais/ 
pôster Evento Nacional 

0,25  

Participação em Bancas de dissertação / tese por banca 1,0  

Participação em Bancas de monografia graduação / lato sensu por banca, máximo 4 0,5  

Patente  3,0  

Experiência Profissional não Docente/Administração Acadêmica (máximo 15 pontos) 

Atividades profissionais em fisioterapia na área do concurso por ano, máximo 3 anos 2,0  

Atividades profissionais em fisioterapia por ano, máximo 3 anos 1,0  

Experiência de administração acadêmica (coordenação de 
curso, chefia, diretoria) 

por semestre, máximo 2 anos 0,5  

Membro de Diretoria de Associação Científica por ano, máximo 2 anos 0,5  

Distinções (máximo 5 pontos) 

Premiação em evento científico por prêmio 1,0  

Aprovação em concurso público por aprovação 1,0  

 
 
Bolsas obtidas por agência de fomento 

IC 0,5  

Mestrado 1,0  

Doutorado 2,0  

Pós-doutoramento 2,5  

                                                                                                                                                                                           TOTAL  
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Pontuação Prova de Títulos 


