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BAREMA DE AVALIAÇÃO CURRÍCULAR 
 
CANDIDATO(A): ________________________________________  PONTUAÇÃO TOTAL: ___________ 
 

1. Títulos e Formação Acadêmica  
 

 Pontos Pontuação 

Mestrado concluído na Área da Saúde 30 pontos  

Especialização concluída na Área de 
Odontologia  

20 pontos 
(máximo 40 pontos) 

 

Aperfeiçoamento com mínimo de 180 
horas concluído na Área de 
Odontologia  

8 pontos 
(máximo 16 pontos) 

 

 TOTAL  

 
 

2. Estágios Extracurriculares, Monitorias e Treinamento Profissional 
 

 Pontos Pontuação 

Estágios extracurriculares por semestre 
na área da Saúde 

 4 pontos 
(máximo 12 pontos) 

 

Monitoria na área da Odontologia por 
semestre - bolsista 

5 pontos 
(máximo 15 pontos) 

 

Monitoria na área da Odontologia por 
semestre - voluntário 

3 pontos 
(máximo 9 pontos) 

 

Treinamento Profissional na área da 
Odontologia por semestre - bolsista 

5 pontos 
(máximo 15 pontos) 

 

Treinamento Profissional na área da 
Odontologia por semestre - voluntário 

3 pontos 
(máximo 9 pontos) 

 

 TOTAL  

 
 

3. Projetos de Extensão e Iniciação Científica 
 

 Pontos Pontuação 

Projeto de extensão com bolsa por 
semestre na área da Saúde 

5 pontos 
(máximo 15 pontos) 

 

Projeto de extensão sem bolsa por 
semestre na área da Saúde 

3 pontos 
(máximo 9 pontos) 

 

Projeto de iniciação científica com 
bolsa por semestre na área da Saúde 

 8 pontos 
(máximo 24 pontos) 

 

Projeto de iniciação científica sem 
bolsa por semestre na área da Saúde 

6 pontos 
(máximo 18 pontos) 

 

 TOTAL  

 
 

4. Produção Bibliográfica e Técnica 
 

 Pontos Pontuação 

Capítulo de livro publicado 6 pontos  

Livro publicado 10 pontos  

Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis A1 

 10 pontos  



Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis A2 

9 pontos  

Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis B1 

 7 pontos  

Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis B2 

6 pontos  

Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis B3 

3 pontos  

Artigos científicos publicados ou 
aceitos em periódicos Qualis B4 

2 pontos  

Resumos publicados em anais de 
eventos  

2 pontos 
(máximo 20 pontos) 

 

Depósitos de patentes 10 pontos  

Desenvolvimento de software 5 pontos  

 TOTAL  

 
5. Participação em eventos 

 

 Pontos Pontuação 

Organização de eventos científicos 
internacionais (Congressos, Jornadas, 
Seminários etc) 

 5 pontos 
(máximo 20 pontos) 

 

Organização de eventos científicos 
nacionais (Congressos, Jornadas, 
Seminários etc) 

 3 pontos 
(máximo 15 pontos) 

 

Participação em eventos científicos 
internacionais (Congressos, Jornadas, 
Seminários etc) 

3 pontos 
(máximo 15 pontos) 

 

Participação em eventos científicos 
nacionais (Congressos, Jornadas, 
Seminários etc) 

1 ponto 
(máximo 5 pontos) 

 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos internacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

4 pontos 
(máximo 20 pontos) 

 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos nacionais (Congressos, 
Jornadas, Seminários etc) 

2 pontos 
(máximo 10 pontos) 

 

 TOTAL  

 


