MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS-MG
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas MG.
CEP 37130-000 Fone (35) 3701-9000

ANEXO A
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS PARA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
EDITAL N° 016/2021 PRPPG
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO LATTES CNPq

*

Atividades Acadêmicas e Profissionais
Atividade
Pontuação Atribuída
Experiência profissional na Atenção Básica de
Saúde
Experiência profissional em áreas da saúde
correlatas
Representação em órgãos de classe, colegiado,
estudantil, Comitês e Conselhos.
Monitoria por seleção de disciplina.

Disciplina optativa de graduação na área da saúde.

Estágio extracurricular na área da saúde

3 pontos por cada ano
de experiência
1 ponto por cada ano
de experiência
1 pontos por ano de
representação
1 ponto por disciplina
limitado a 3 (três)
disciplinas
1 ponto por disciplina
limitado a 3 (três)
disciplinas
2 pontos por estágio
limitado a 3 (três)
estágios
5 pontos por conclusão

Conclusão de Curso de Pós-Graduação Stricto
sensu na grande área de Ciências da Saúde.
Conclusão de Curso de Especialização lato sensu
3 pontos por conclusão
na grande área de Ciências da Saúde.
Participação em cursos ou oficinas de capacitação 2 pontos por curso ou
na área da Atenção Básica de Saúde, com carga
oficina
horária igual ou maior que 180 horas.
Participação em cursos ou oficinas de capacitação
1 ponto por curso ou
na área da Atenção Básica de Saúde, com carga
oficina
horária entre 40 e 180 horas.
Participação em cursos ou oficinas de capacitação 0,5 ponto por curso ou
na área da Atenção Básica de Saúde, com carga
oficina
horária entre 8 e 40 horas.
Sub-Total
Atividades de Pesquisa e Extensão
Atividade
Pontuação Atribuída
Bolsista de iniciação científica, por órgão de
fomento.

Pontuação
do candidato

2 pontos por ano

Pontuação
do candidato

Colaboração iniciação científica, de órgão de
fomento.
Participação ou colaboração em pesquisa
científica sem órgão de fomento.
Participação no Programa de Educação Tutorial ou
Programa de Educação pelo Trabalho.
Participação em evento científico local.
Participação em evento científico nacional.
Participação em evento científico internacional.
Participação em comissão organizadora de
eventos científicos regionais/locais
Participação em comissão organizadora de
eventos científicos nacionais.
Participação em comissão organizadora de
eventos científicos internacionais.
Publicação ou aceite de artigo científico em revista
indexada
Publicação ou aceite de artigo científico em revista
não indexada
Trabalho apresentado em evento regional/local.
Trabalho apresentado em evento nacional.
Trabalho apresentado em evento internacional.
Premiação em evento científico regional/local.
Premiação em evento científico nacional.
Premiação em evento científico internacional.
Participação como bolsista em projetos ou
programas de Extensão Universitária.
Participação sem bolsa em projetos, programas,
prestação de serviços de Extensão Universitária e
ligas acadêmicas.
Palestra
proferida
em
evento
científico
regional/local
Palestra proferida em evento científico nacional
Palestra
proferida
em
evento
científico
internacional
Sub-Total
Certificado de participação na Ação Estratégica "O
Brasil Conta Comigo"
TOTAL

1 ponto por ano
0,5 ponto por ano
2 pontos por ano
0,10 pontos por evento
0,25 pontos por evento
0,50 pontos por evento
0,20 ponto por
participação
0,5 ponto por
participação
1,0 ponto por
participação
2 pontos por
publicação
1 pontos por
publicação
0,25 ponto por trabalho
0,5 ponto por trabalho
1 pontos por trabalho
0,5 pontos por
premiação
1,0 pontos por
premiação
2,0 pontos por
premiação
2 pontos por
participação
1 ponto por
participação
0,5 pontos por palestra
1,0 pontos por palestra
2,0 pontos por palestra

Adicional de 10% na
pontuação

*Serão considerados os documentos comprobatórios durante o período
de janeiro de 2017 a agosto de 2021.

