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SELEÇÃO 2018.2 

CURSO DE DOUTORADO 

 

CPF____________________________________________  

      Cuidado à saúde das mulheres, relações de gênero e etnicorraciais 

       Cuidado na promoção à saúde, prevenção, controle e reabilitação de agravos em grupos humanos 

      Formação, gestão e trabalho em enfermagem e saúde 

 

BAREMA III - AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE TESE 

 

Itens de avaliação 
Pontuação 

Atribuída 
Aval.1 Aval.2 Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 

Contextualização do tema (interface com enfermagem e/ou saúde), 

relevância do estudo, coerência para delimitação do objeto 

(contemplando referências pertinentes e atuais) 

2,0  

   

Métodos (cenário, sujeito, técnica de coleta e sistematização dos 

dados, aspectos éticos) 
2,0  

   

Coerência interna entre introdução, objeto/objetivo e método 1,0     

Capacidade de interpretação, reflexão e argumentação 1,0  
   

Adequação às normas da ABNT  1,0  
   

Capacidade de síntese e adequação à norma culta da língua escrita: 

ortografia, pontuação, coesão, coerência  
1,0  

   

Complexidade do objeto de pesquisa, compatível com o curso de 

Doutorado 
1,0  

   

Coerência da proposta do projeto com a linha de pesquisa e área 

temática do edital a que se candidatou 
1,0  

   

TOTAL 10,0     

 

 

Itens de avaliação 
Pontuação 

Atribuída 
Aval.1 Aval.2 Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 

Conhecimento da temática e segurança na abordagem do objeto de 

estudo e sua interface com enfermagem e/ou saúde 
1,5     

Capacidade de argumentação/defesa do anteprojeto 2,0     

Capacidade de defesa sobre aderência do histórico 

acadêmico/profissional com a área temática e linha de pesquisa 
1,5     

Qualidade e utilização adequada dos recursos audiovisuais 1,0     

Disponibilidade de tempo para cumprir as atividades curriculares 

relacionadas ao curso de mestrado  
1,5     

Entendimento e disponibilidade sobre/para participação no grupo de 

pesquisa (frequência, integração no ensino da graduação, gestão, 
1,5     



BAREMA IV – AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO E DEFESA DO ANTEPROJETO DE TESE 

 

BAREMA II – AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Itens de avaliação 
Pontuação 

atribuída 
    Aval.1 Aval.2 Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 

Formação Acadêmica  Até 4,0 pontos ------ 

Curso de residência na área e/ou área afim 1,0 por curso     

Curso de especialização na área e/ou área afim 
0,5 por curso 

(máx. 1,0) 
    

Cursos ou projetos de extensão com carga horária igual/superior 

a 4h 

0,1 a cada 20h 

(máx. 1,0) 
    

Participação em projetos de pesquisa ou extensão com no mínimo 

80hs (CAPES, CNPq, FAPESB, PIBIC, PIBITI, PIBIEX, 

PERMANECER, PET, SANKOFA ou outros, exceto TCC). 

0,5 por semestre     

Monitoria de componente curricular  
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
    

Estágio extra-curricular com no mínimo 60hs  
0,25 por semestre 

(máx. 1,0) 
    

Participação concluída como aluno especial em componente 

curricular de Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

0,25 por 

componente 
    

Sub-total ------     

Atividade profissional (a partir de 2015) Até 2,0 pontos ------ 

Atividade em serviços saúde e afins 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
    

Atividade docente (nível superior) 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
    

Atividade de preceptoria, tutoria, mentoria com discentes no 

serviço (nível superior) 

0,5 por semestre 

(máx.1,0) 
    

Atividade docente (nível médio) 
0,5 por semestre 

(máx.0,5) 
    

Orientações de TCC de graduação ou de especialização 

concluída e/ou tutoria de projeto de pesquisa (PIBIC, etc) 

0,5 por projeto 

(máx. 1,0) 
    

Participação em comissão examinadora de TCC 
0,1 por banca 

(máx. 0,5) 
    

Aprovação em concurso público ou participação em banca 

examinadora de concurso público 

0,25 por seleção 

(máx. 0,5) 
    

Participação em grupo de pesquisa cadastrado CNPq 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
    

Sub-total ------     

Produção Científica (a partir de 2015) Até 4,0 pontos ------ 

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados ≥ A1 1,5 por artigo     

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados = B1 1,0 por artigo     

Artigo publicado ou aceito em periódicos indexados ≤ B2 0,5 por artigo     

Autoria e/ou organização de livro com ISBN 
0,5 por livro 

(máx. 2,0) 
    

Capítulo de livro com ISBN e/ou manuscrito completo 

publicado em evento cientifico 

0,4 por trabalho 

(máx. 2,0) 
    

Resumo simples ou expandido publicado em caderno resumo/ 

anais de evento cientifico 

0,2 por resumo 

(máx. 2,0) 
    

submissão de projetos em editais, etc) 

Capacidade de propor estratégias para produção científica 1,0     

TOTAL 10,0     



Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos, 

palestras ou conferências, participação em mesa-redonda 

0,2 por evento 

(máx. 2,0) 
    

Participação/Organização/Monitoria de eventos científicos  
0,1 por evento 

(máx.1,0) 
    

Sub-total ------     

TOTAL 10,0     

 


