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Tabela de pontuação para avaliação do “currículo vitae” 

Área: Saúde Coletiva 

Titulação: Graduação na área da Saúde, com especialização em saúde coletiva/saúde pública 

 

Quesitos / Critérios de análise 
Pontuação  

(unidade) 

Pontuação 

(máxima) 

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS   

Doutorado concluído 10  

Mestrado concluído  8  

Especialização em Saúde Coletiva ou Saúde Pública (mínimo 360 horas) 6 12 

Especialização em outras áreas da saúde (mínimo 360 horas) 3 6 

Pontuação limite do quesito  20 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE    

Experiência docente na área da titulação exigida em cursos de graduação da 

área da saúde nos últimos 10 anos (por 15 horas) 
2 40 

Experiência docente na área da titulação exigida em cursos de graduação fora 

da área da saúde nos últimos 10 anos (por 15 horas) 
1  

Experiência docente em outras áreas em cursos de graduação nos últimos 10 

anos (por 15 horas) 
0,5  

Experiência docente em pós-graduação nos últimos 10 anos (por 15 horas) 0,5  

Estágio em docência  (por semestre) 01 3,0 

Orientação doutorado (em andamento) 2  

Orientação doutorado (concluída) 4  

Co-Orientação doutorado (em andamento) 1  

Co-Orientação doutorado (concluída) 2  

Orientação mestrado (em andamento) 1  

Orientação mestrado (concluída) 3  

Co-Orientação mestrado (em andamento) 0,5  

Co-Orientação mestrado (concluída) 1  

Orientação de Iniciação Cientifica formalizada (mínimo 1 semestre) (por 

aluno) 
0,5  

Orientações diversas (TCC, tutoria e outros) (por orientação concluída)  0,5 5 

Pontuação limite do quesito  30 

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA NA ÁREA   

1. Artigos científicos publicados ou aceitos (Qualis Saúde Coletiva ou regra 

de equivalência para revistas não qualificadas) nos últimos 10 anos 

  

1.1 Periódico Qualis A1 ou A2 (por artigo) 6  

1.2 Periódico Qualis B1 (por artigo) 5  

1.3 Periódico Qualis B2 (por artigo) 4  

1.4 Periódico Qualis B3 (por artigo) 3  

1.5 Periódico Qualis B4 (por artigo) 2  

1.6 Periódico Qualis B5 (por artigo) 1  

2. Livro, capítulo de livro e trabalhos em eventos nos últimos 10 anos   

2.1  Autor de livro (por livro) 6  

2.2 Organização de livro (por livro) 4  

2.3 Autoria de capítulo de livro (por capítulo) 2  

2.4 Autoria de material técnico (manual, relatório, cartilha, material didático 

etc) (por material) 

2 6 

2.5 Apresentação oral em evento internacional (por tema) 2  

2.6 Apresentação oral em evento nacional (por tema) 1  

2.7 Apresentação de pôster ou tema livre em evento internacional (por 

apresentação) 

1  

2.8 Apresentação de pôster ou tema livre em evento nacional (por 
apresentação) 

0,5 2,5 

Pontuação limite do quesito  25 
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Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO DOCENTE 

  

Atividade profissional em saúde (por semestre) 2,5 15 

Estágio acadêmico no exterior em nível de pós-graduação (por trimestre) 1,0 6 

Pós-doutorado em Saúde Coletiva ou áreas afins (mínimo 12 meses) 2 4 

Membro titular em banca de doutorado, mestrado, qualificação 2  

Membro titular em banca de TCC 1  

Membro do grupo de pesquisa 1  

Participante de projeto de pesquisa ou extensão   3  

Coordenador de projeto de pesquisa ou extensão  4  

Membro de corpo editorial de periódico com ISBN da área de Saúde Coletiva 

(por periódico) 
1  

Revisor de periódico Qualis Saúde Coletiva (por periódico) 0,5  

Supervisor de campo em projeto de pesquisa ou extensão (por projeto) 0,5 1,5 

Supervisor de estágio na área da saúde (por semestre) 2,0 6,0 

Pontuação limite do quesito   25 

TOTAL   

Observação: Necessária a apresentação de documentos comprobatórios para pontuação no barema, 

conforme edital. 
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