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ANEXO III 
Tabela de análise curricular do Programa em Área profissional da Saúde: Odontologia – Área 
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais  
 
Nome do Candidato:  
 
Número de Inscrição: 

 Item Pontuação Na área do 
programa  
** (100%) 

(preencher) 

Na área afim 
do programa 

** (50%) 
(preencher) 

Fora da área 
do Programa 

** (25%) 
(preencher) 

Máximo 
por item 
(pontos) 

 
 
 
 
A
  

Artigos completos publicados 
ou aceitos para publicação em 
periódico (com Qualis ou 
Indexados) Internacionais ou 
Nacionais  

1 ponto por artigo 
internacional 

  
 
 

  
 
 

5 

0,5 pontos por artigo 
nacional 

 
 
B
  

Participação em projetos de 
ensino/ pesquisa/extensão/ 
monitoria oficial ou 
voluntária/apoio acadêmico 

1 ponto por semestre – 
(para pontuar deve ter  
carga horária de no 
mínimo 17h por semestre) 

   15 

 Bolsas (PET) 2 pontos     2 

 
C 

Estágio extracurricular 
hospitalar ou ambulatorial  

2 pontos por semestre  
(para pontuar carga 
horária de no mínimo 17h 
por semestre) 

   10 

D Bolsas ( IC, Extensão, Ensino)  1 ponto      8 

 
E 

Atividades extracurriculares 
que não estejam 
contempladas nos itens 
anteriores  

 
0,5 ponto a cada semestre   

   5 

 
F 

Anais ou Resumo publicado 
em evento científico  

1 ponto por publicação     10 

 
 
G 

Ministrante em Cursos 
práticos e/ou teóricos, 
Palestras, Jornadas, 
Congressos, Conferências, 
Oficinas   

1 ponto a cada 40h; 
 
0,5 pontos a cada 20h; 
 
0,25 pontos a cada curso 
com menos de 20horas.   

   10 

H Participantes  
em Cursos práticos e/ou 
teóricos, Palestras, Jornadas, 
Congressos, Conferências, 
Oficinas  

1 ponto a cada 40h; 
 
0,5 pontos a cada 20h; 
 
0,25 pontos a cada curso 
com menos de 20horas.   

   10 

I Trabalhos apresentados 
(apresentador ou participante) 
em congressos, jornadas, 
semanas acadêmicas, 
encontros científicos 

 
 
1 ponto por trabalho  

   10 

J Participação em Bancas 
Instituídas por portaria  
(membro ou suplente). 

 
1 ponto por banca  

   5 

K
  

Língua estrangeira  0,5 ponto por semestre 
concluído e ou mais;  
2,0 para cada proficiência  

   10 

TOTAL DE PONTOS     100 

** Áreas afim do programa: Anatomia, Radiologia, Estomatologia, Patologia, Farmacologia, Prótese Buco Maxilo Facial. 


