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Anexo IV 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRICULUM ESCOLAR 

  
1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
Notas da graduação – Pontuação máxima: 35.0 pontos 
              Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total 
de disciplinas. Quando as notas do histórico escolar forem dadas sob a forma de conceito, 
as notas serão transformadas para o valor médio correspondente ao conceito, de acordo 
com critérios estabelecidos pela COREMU. 
              Disciplinas com reprovação, dependência ou desistência terão valor 0 (zero) e 
entrarão na soma das disciplinas. 
              O maior valor obtido receberá 35.0 pontos, sendo calculados os demais por meio 
da aplicação de regra de três simples. 
  
2 – MONITORIA OFICIAL – Pontuação máxima: 10.0 pontos 
              2.0 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria 
oficial,  com duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com menor  duração  não  serão 
pontuadas. 
  
3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA – Pontuação máxima: 10.0 pontos 
              2.0  (dois)  pontos  por  bolsa  de estudo  ou de pesquisa  (exemplo  CNPQ),  de 
caráter oficial. 
  
4  –  TRABALHOS  CIENTÍFICOS  apresentados  em  congressos  estudantis  e/ou 
congressos de sua área de formação ou da área de saúde – Pontuação máxima: 
10.0 pontos 
              A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
              Como autor: 1.0 ponto por trabalho 
              Como co-autor: 0.5 ponto por trabalho 
  
5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) – Pontuação máxima: 10.0 
pontos 
              Como autor: 1.0 ponto por publicação 
              Como co-autor: 0.5 ponto por publicação 
  



6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES – Pontuação máxima: 3.0 pontos 
              0.5 ponto/cargo ocupado em centro acadêmico, comissões ou representação de 
classe. 
  
7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA SUA ÁREA DE FORMAÇÃO 
OU NA ÁREA DE SAÚDE  – Pontuação máxima: 7.0 pontos 
              0.5 ponto por evento. 
  
8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta de 
dados populacionais, atividades comunitárias) – Pontuação máxima: 5.0 pontos 
              0.5 ponto por cada atividade. 
  
9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES – Pontuação máxima: 10.0 pontos 
Cursos  de  extensão,  estágios  em  instituições  de  ensino,  cursos  de  língua  e  de 
computação, aprovação em concursos,   – 1.0 ponto/evento. Curso de capacitação com 
carga horária mínima de 120 horas – 5.0 pontos

10 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE  360 HORAS 
– Pontuação máxima: 10.0 pontos

10.0 pontos por curso de especialização


