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ANÁLISE CURRICULAR 

Atividades Extracurriculares - Máximo 4,00 

 Pontuação 

 Vivência prática extracurricular ≤120 horas (mínimo 60horas) (0,20/atividade) 

 Vivência prática extracurricular >120 horas (0,50/atividade) 

Participação em cursos ATLS, ACLS, PALS, PHTLS ou cursos semelhantes de 
suporte de vida administrados por instituições reconhecidas internacionalmente (0,50/curso) 

Participação em ligas acadêmicas (mínimo 2 semestres) (0,20/liga; máximo 0,60) 

Curso de graduação anterior ao curso de Medicina em área afim (máximo 0,20) 

Residência Médica ou outro Curso de Pós-Graduação reconhecido pelo MEC (máximo 1,00) 

 Exercício de monitoria   (0,30 /semestre; máximo 

0,60) 

Atividades Científicas - Máximo 4,00 

 Pontuação 

Apresentação de temas livres em eventos científicos  

- Eventos científicos internacionais (0,20) 

- Eventos científicos nacionais (0,10) 

 Publicação de artigos  

- Periódicos científicos internacionais indexados (0,60) 

- Periódicos científicos nacionais indexados (0,40) 

 Participação em eventos científicos (máximo 2,0) 

- Eventos científicos internacionais (0,10) 

- Eventos científicos nacionais (incluindo os regionais e locais) (0,05) 

Participação em projetos de pesquisa devidamente comprovada  

- Participação voluntária (PIVIC |Programa Institucional de Voluntários de 

Iniciação Científica) 

(0,30/pesquisa) 

- Participação com bolsa de iniciação científica por órgão de fomento  (0,50/pesquisa) 

Participação em projetos de extensão devidamente comprovada  

- Participação voluntária (PIVEX |Programa Institucional de Voluntários de 

Extensão). 

(0,20/projeto) 

-Participação com bolsa de iniciação científica por órgão de fomento  (0,30/projeto) 

Conhecimento de Língua Estrangeira - Máximo 1,00 

 Pontuação 

Conhecimento de língua estrangeiro comprovado 

Inglês: 0,50 

Outro(s) idioma(s) 

(0,25 /idioma; máximo 0,50) 

- por teste de suficiência/proficiência com certificado de aprovação em IES 
brasileira ou 
- por exame de reconhecimento internacional ou 

- por certificado de curso em instituição de ensino regular, com duração igual ou 

maior que 2 anos 

Atividades profissionais na área médica, após formatura - Máximo 1,00    

 Pontuação 

Exercício profissional por no mínimo 6 meses 

(Exercício profissional no PROVAB gerando pontuação adicional posterior não 

será pontuado neste item) 

(0,50/6 meses, não 

superponíveis) 

 

                                                                                                                                               PONTUAÇÃO FINAL |TOTAL:        


