
Departamento de Saúde Mental  
 

Tabela de Pontuação para Avaliação do curriculum vitae 

Área: Psiquiatria 

 
 

Quesitos/Critérios de análise Pontuação 

Títulos Acadêmicos  

Residência médica concluída,  reconhecida pelo MEC, em Psiquiatria – 14 ptos  

Residência médica concluída,  reconhecida pelo MEC, em especialidade que não seja psiquiatria  – 

02 ptos 

 

Mestrado concluído – 02 ptos  

Doutorado concluído – 04 ptos  

Pós-doutorado no Brasil – ( mínimo de 06 meses) – 01 ptos por semestre (Máximo 02 pts)  

Pós-doutorado no exterior – ( mínimo de 06 meses) – 02 ptos  por semestre (Maximo 04 pts)  

  

Pontuação Limite (De 10 a 40) 20 

  

Experiência Docente  

Exp.docente formal em medicina inst.pública de ensino superior (IPES) – 2,5 ptos/sem  (máx.  

12, 5 ptos) 

 

Exp.docente formal em outro curso superior (IPES) – 1,25 ptos/ano  (máx. 08  ptos)  

Exp.docente formal em medicina (não IPES) – 02 ptos/ano  (máx. 10  ptos)  

Exp.docente formal em outro curso superior (não IPES) – 01 pto/ano  (máx. 6 ptos)  

Exp.docente em pós-graduação strictu sensu (IPES)  – 1,25 ptos/ano  (máx. 10 ptos)  

Preceptoria em Residência Médicade psiquiatria  credenciada pelo MEC – 01 pto/ano  (máx. 10 

ptos) 

 

Orientação doutorado strictu sensu  – 5 ptos/conclusão – 2,5 ptos/andamento  (máx. 10  ptos)  

Co-orientação doutorado strictu sensu  – 4 ptos/conclusão – 02 ptos/andamento  (máx. 8  ptos)  

Orientação mestrado strictu sensu  – 3 ptos/concluída – 1,5 ptos/andamento  (máx. 6  ptos)  

Co-orientação mestrado strictu sensu  – 2  ptos/concluída – 1 pto/andamento  (máx. 4  ptos)  

Orientação de iniciação científica formalizada -  2  pto/aluno (máx. 4  ptos)  

Orientações diversas (Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, tutoria e outras)  - 01 pto/aluno  

(máx. 2  ptos) 

 

  

Pontuação Limite (De 15 a 40) 35 

  

Produção científica, técnica, artística e cultural na área  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A1 – 4 ptos/artigo  (máx. 24 ptos)  

Co- autor de artigo em periódico Qualis A1 – 2 ptos/artigo (máx. 20 ptos)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis A2 –2 ptos/artigo (máx. 20 ptos)  

Co-autor de  artigo em periódico Qualis A2 – 1 pto/artigo (máx. 18 ptos)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B1 –1,8 pto/artigo (máx. 18 ptos)  

Co-autor de artigo em periódico Qualis B1 –0,9 pto/artigo (máx. 16ptos)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B2 –1,6 pto/artigo (máx. 16 ptos)  

Co-autor de artigo em periódico Qualis B2 – 0,8 pto/artigo (máx. 12 ptos)  

Primeiro autor ou autor sênior de artigo em periódico Qualis B3 a B5 –1,0 pto/artigo(máx. 10 ptos)  

Co-autor de artigo em periódico Qualis B3 a B5 – 0,5 pto/artigo (máx. 10 ptos)  

Autor de livro – 05 ptos/livro  

Organização de livro - 03 ptos/livro  

Autoria de capítulo de livro - 01 pto/capítulo (máx. 5 ptos)  

Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento internacional - 02 ptos/apres. (máx. 10 ptos)   

Apresentação de pôster em evento internacional  - 1,5 pto/pôster  (máx. 7,5 ptos)   

Apresentação oral de tema livre ou palestra em evento nacional - 01 pto/tema (máx. 5 ptos)  

Apresentação de pôster em evento nacional  - 0,5 pto/pôster  (máx. 2,5 ptos)  

Pesquisador Produtividade em pesquisa do CNPq IA – 10 ptos  

Pesquisador Produtividade em pesquisa do CNPq IB – 08 ptos  



Pesquisador Produtividade em pesquisa do CNPq IC – 06 ptos  

Pesquisador Produtividade em pesquisa do CNPq ID – 04 ptos  

Pesquisador Produtividade em pesquisa do CNPq II  – 02 ptos  

Membro de Grupo de Pesquisa CNPq – 1 pto  

Coordenador de linha de pesquisa – 02 ptos  

Pontuação Limite (De 20 a 40) 35 

  

Administração Acadêmica/experiência profissional não docente  

Atividade ambulatorial em psiquiatria - 2 ptos/ano, máximo de 6 pts  

  

Atividade hospitalar  em psiquiatria   – 2 ptos/ano, máximo de 6 pts  

  

Membro titular em banca (doutor – 1 ptos, mestre – 0,5 pto, qualificação – 0,5 pto), máximo de 04 

pts 

 

Coordenador de projeto de extensão – 1 ptos por cadacprojeto,  máximo de 04 pts  

Coordenador de serviço/Residência credenciada (mínimo  1 ano)  - 1 pto/cada (max. 4 anos)  

Membro de corpo editorial de periódico – 1 pto/cada (max. 3 ptos)  

Revisor de periódico – 0,5 ptos/cada (max. 2 ptos)   

Diretoria de associação de classe (mín. 2 anos) – 2 ptos  

Diretoria da associação científica (mín. 2 anos) – 2 ptos  

Chefia de Departamento em  IPES (mín. 2 anos) – 4 ptos  

Diretor de Unidade em  IPES (mín. 2 anos) – 8 ptos  

  

Pontuação Limite (De 10 a 40) 10 

  

Pontuação Limite Total 100 
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