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Resumo estruturado de análise curricular 

Obs:  

a. O preenchimento deste check-list deverá ser fiel ao Currículo Lattes apresentado na inscrição. 

b. Preenchendo este check-list o (a) candidato (a) se responsabiliza para com a veracidade de 

todas as informações prestadas. 

  

 

Nome do (a) candidato (a): __________________________________________________ 

À cargo da 

banca (não 

preencher) 

1. Desempenho acadêmico na graduação (máx. 05 pontos)  

Pelo menos 50% das suas notas são iguais ou superiores a 85%   

Pelo menos 50% das suas notas são iguais ou superiores a 80%    

Pelo menos 50% das suas notas são iguais ou superiores a 75%    

Pelo menos 50% das suas notas são iguais ou superiores a 70%   

Pelo menos 50% das suas notas são iguais ou superiores a 65%   

2. Experiência profissional (máx.15 pontos)   

Uma residência   

Duas residências   

Especialização com certificado conferido por entidade reconhecida   

Anos trabalhados na área de atuação   

3. Experiência em preceptoria e docência (máx. 05 pontos)  

Ter sido preceptor de residência, mínimo 01 ano    

Ter ministrado aulas na Graduação ou ser docente, mínimo 01 ano     

Ter ministrado aulas na Graduação ou ser docente, mínimo 06 meses   

Ter ministrado aulas no Ensino Médio ou ser docente, mínimo 01 ano     

4. Experiência em atividades de iniciação científica (máx. 10 pontos)  

Ter cursado iniciação cientifica com bolsa ou voluntária formalizada pela Instituição, mínimo 01 

ano 

  

Outro tipo de participação em pesquisa, mínimo 01 ano   

5. Publicações científicas (máx. 15 pontos)  

Número de artigos em revista Qualis A1 ou Qualis A2 em que é co-autor   

Número de  artigos em revista Qualis B1  ou Qualis B2 em que é co-autor   

Co-autoria em pelo menos um artigo Qualis B3 ou Qualis B4    
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Ser co-autor de pelo menos um capítulo de livro     

Ser co-autor de pelo menos artigo Qualis B5      

Nenhuma publicação   

6. Trabalhos apresentados em eventos científicos (máx. 10 pontos)  

Número de apresentação/ões de trabalho (oral ou pôster) e/ou resumo e/ou palestra em 

evento internacional 

  

Número de apresentação/ões de trabalho (oral ou pôster) e/ou resumo e/ou palestra em 

evento nacional 

  

7. Atividades de extensão, monitoria e disciplinas de pós-graduação cursadas (máx. 10 

pontos) 

  

Ter cursado duas ou mais disciplinas de pós-graduação   

Ter cursado uma disciplina de pós-graduação   

Ter sido monitor em monitoria reconhecida pela Instituição, mínimo 01 ano   

8. Prêmios e distinções (máx. 05 pontos)   

Prêmios (trabalho premiado)   

Distinções (professor homenageado, etc)    

9. Atividades desenvolvidas relacionadas projeto proposto para mestrado (máx. 25 pontos)   

Já coletou parte dos dados do projeto de pós-graduação   

Projeto piloto realizado     

Revisão bibliográfica realizada     

Ainda não realizou atividades do projeto de pós-graduação   

TOTAL (a cargo da banca)  

Assinatura do aluno    

 

 

  

   

   

   

  

  

 


