SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE

Programa de Pós-Graduação em Neurociências
CRITÉRIOS PARA EXAME DE TÍTULOS PARA CANDIDATOS
Nome:
Endereço:
E-mail:
CPF:
Graduação:

CI:

Organize as cópias dos documentos comprobatórios do seu currículo na ordem da planilha “critérios para
exame de títulos”. Coloque números de páginas do início ao fim dos documentos comprobatórios e utilize
esta numeração para preencher essas tabelas no local “espaço preenchido pelo candidato”. Importante: não
encadernar essa tabela com os documentos comprobatórios. Informações sem documentos comprobatórios
não serão consideradas.
A pontuação máxima (teto) no Curriculum vitae será dada pela média das pontuações do curriculum vitae
dos candidatos mais um desvio padrão. Os candidatos que atingirem o teto obterão nota 10 (dez) no
curriculum e as notas dos demais serão calculadas proporcionalmente a este teto.
1.

Formação Acadêmica
Máximo: 10 pontos

Preenchido pelo
Preenchido
candidato
pela banca
Pontos por
Página(s)
Pontos
título
correspondente(s) no atingidos
CV

Especialização na área* - reconhecido pela CAPES

5

Especialização em outra área (reconhecido pela
CAPES), a ser considerado pela banca

1,0

Mestrado na área - reconhecido pela CAPES

10

Total de Pontos referente a Formação Acadêmica
*Para esta Seleção ao Mestrado, “na área” refere-se a Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.
2.

Atividade Docente em Instituição de Ensino Superior
Máximo: 6 pontos

Pontos

Em Instituição de Ensino Superior na área.
1 crédito = 15 h/aula

Preenchido pelo
candidato
Página(s)
correspondente(s)
no CV

0,1/crédito

Em Escola de Ensino Médio (0,2 pts por ano letivo)

0,2/ano

Total de Pontos referente a Atividade Docente em Instituição de Ensino Superior

1

Preenchido
pela banca
Pontos
atingidos

3.

Atividades Extracurriculares (a serem aprovados pela banca examinadora)
Máximo: 10 pontos
Preenchido pelo
candidato
Pontos por
Página(s)
atividade correspondente(s)
no CV

Iniciação Científica na área, 0,5 pt por semestre máximo 1,0 pt por ano

0,5

Monitoria, 0,5 pt por semestre - máximo 1,0 pt por ano

0,5

Cursos (mín. 15 h, na área) 0,1 pt/15 h

0,1

Estágios (mín 180 horas) em laboratório de pesqusa da
área - máx 1 pt por ano
Destaques e/ou prêmios científicos
Atividades de extensão (por atividade)

Preenchido
pela banca
Pontos
atingidos

1,0
0,5
0,2

Total de Pontos referente a Atividades Extracurriculares

4.

Participação em Eventos Científicos da área.
Será subdividido em 3 categorias conforme consta no cv lattes/CNPq: palestrante (conferencista
pleno); participante (inclui apresentção de pôster) e ouvinte (assitir ao congresso sem pôster).
Máximo: 7 pontos
Preenchido pelo
candidato
Pontos por
Página(s)
atividade correspondente(s)
no CV

Palestrante convidado – congresso internacional

0,5

Palestrante convidado – congresso nacional

0,4

Palestrante convidado – congresso regional

0,3

Participante com apresentação oral ou de pôster –
congresso internacional*

0,4

Participante com apresentação oral ou de pôster –
congresso nacional*

0,3

Participante com apresentação oral ou de pôster –
congresso regional*

0,2

Ouvinte - congresso internacional

0,2

Ouvinte - congresso nacional

0,1

Ouvinte - congresso regional

0,05

Preenchido
pela banca
Pontos
atingidos

Total de Pontos referente a Participação em Eventos Científicos
*Os pontos consideram primeiro autor. Para co-autoria, 50% dos pontos.
Cada item deve ser comprovado com certificado. Se em um congresso foram contemplados os 3 itens,
apresente os 3 certificados.
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5.

Produção Intelectual na área
Máximo: 10 pontos
Só serão computados os artigos submetidos com data anterior ao encerramento das inscrições do
referido processo seletivo. No caso de artigos aceitos ou submetidos, que estarão completos no
anexo, coloque na tabela apenas o número da primeira página do anexo.
Preenchido pelo
Preenchido
candidato
pela banca
Pontospor
Página(s)
Pontos
ARTIGOS
artigo
correspondente(s)
atingidos
no CV

Aceito ou publicado em revista indexada, com índice
de impacto ≥ 1. Primeiro autor

4

Aceito ou publicado em revista indexada, com índice
de impacto ≥ 1, co-autor

2

Aceito ou publicado em revista indexada, com índice
de impacto <1, primeiro autor

1

Aceito ou publicado em revista indexada, com índice
de impacto <1,co- autor

0,5

Aceito ou publicado em revista não-indexada, primeiro
autor

0,1

Aceito ou publicado em revista não-indexada, co-autor

0,05

Artigo submetido em revista indexada.
Índice de impacto ≥ 1

0,3
Pontos por
capítulo

LIVROS
Autor de capítulo de livro na área (máximo 4
capítulos)

Página(s)
correspondente(s)
no CV

Pontos
atingidos

0,5

Total de Pontos referente a Produção Intelectual

6. Totalização de pontos
Pontuação total atingida (preenchido pela banca)
1. Formação Acadêmica
2. Atividade Docente em Instituição de Ensino
Superior
3. Atividades Extracurriculares
4. Participação em Eventos Científicos
5. Produção Intelectual
Pontuação Final
Assinatura
Data:

3

