
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA – UFPR 

GRUPO A – Títulos Universitários e Formação Acadêmica 

Diploma/certificado de Especialização, fornecidos por instituição pública ou privada e válidos nos termos da legislação 

vigente. No caso de Diplomas originários de Instituições do exterior, somente serão considerados se revalidados no 

Brasil, observada a legislação vigente. Para pontuação das titulações será́ considerada a escala individual de 

pontuação abaixo: 

Títulos Universitários e Formação Acadêmica 

 

Quantidade de 

Eventos 

Pontos 

Registrados 

pelo 

Candidato  

Registros das Comissões 

de avaliação  

Pontos 

Validados  
Observações  

I. Certificado de Residência Médica ou Multiprofisisonal 

de Saúde reconhecida pelo MEC (10 pontos para cada 

certificado, máximo 20 pontos no item 

 

    

II. Certificado de Especialização – curso com 2880 

horas ou mais, na área ou afins (área da saúde) – 10 

pontos, máximo 10 pontos no item, máximo 20 pontos 

no item 

 

   

III. Certificado de Especialização – curso com menos 

de 2880 horas e mais de 360 horas, na área ou afins 

(área da saúde) – 05 pontos, máximo 10 pontos no item 

 

   

IV- Curso de Aperfeiçoamento com mínimo de 360h na 

área ou afins – 03 pontos, máximo 09 pontos no item 

 
   

TOTAL GRUPO A      

 

  



GRUPO B – Atividades em Ensino Superior e Extensão na Área de Saúde e 

Atividades de Capacitação Docente 

Atividade 
Quantidade 

de Eventos 

Pontos 

Registrados 

Candidato  

Registros das comissões 

de avaliação  

Pontos 

Validados  
Observações  

I. Exercício de Magistério no Ensino Superior (10 

pontos/ano, máximo 50 pontos) 
    

II. Atividades de Docência em Disciplinas de 

Graduação e/ou Pós-Graduação, em  Cursos de 

Extensão ou Atividades Equivalentes (2 

pontos/atividade/ano, máximo 30 pontos) 

    

III Supervisão de estágio curricular obrigatório ou não 

em graduação ou pós-graduação (1 ponto cada 30 

horas, máximo 5 pontos no item) 

    

IV. Palestra Proferida em Evento Científico (1 

ponto/unidade, máximo 10 pontos no item) 

 
   

V. Orientação acadêmica de Monografia de 

Especialização Concluída ou Trabalho de Conclusão 

de Curso Concluído (3 pontos/unidade, máximo 15 

pontos) 

 

   

VI. Orientação acadêmica de trabalho de iniciação 

científica, extensão, monitoria, e equivalentes (3 

pontos/unidade, máximo 15 pontos) 

 

   

VII Membro de Banca de Qualificação de Mestrado ou 

Doutorado (1 ponto/unidade, máximo 5 pontos) 

 
   

VIII Membro de Mesa-redonda, workshop (1 

ponto/unidade, máximo de 10 pontos) 

 
   

...continua na página seguinte 
 
 
.... continuação Grupo B 



Atividade 
Quantidade de 

Eventos 

Pontos 

Registrados 

Candidato  

Registros das comissões de 

avaliação  

Pontos 

Validados  
Observações  

IX. Créditos válidos de Doutorado integralmente 

concluídos (tese não defendida) (máximo 10 

pontos) 

 

   

X. Créditos válidos de Mestrado integralmente 

concluídos (Dissertação não defendida) 

(máximo pontos) 

 

   

XI. Curso de extensão com frequência e 

aproveitamento (2 pontos/unidade, máximo 20 

pontos) 

 

   

XII. Curso de extensão frequentado (1 ponto por 

unidade), máximo 10 pontos) 

 
   

XIII. Presença em Congresso, Simpósios, 

Seminários e similares (0,5 pontos por evento, 

máximo 05 pontos) 

 

   

XIV. Estágio de capacitação técnica (cada 30 

horas) (1 ponto por estágio, máximo 5 pontos)  

 
   

TOTAL GRUPO B      

 

  



GRUPO C – Atuação em Pesquisa e Projetos de Extensão, Iniciação à Docência 
(Monitoria), Participação e Organização de Eventos Científicos 

Atividade 
Quantidade 

de Eventos 

Pontos Registrados pelo 

Candidato  

Registros das 

comissões de avaliação  

Pontos 

Validados 
Observações 

I. Bolsista ou participante de programa 

institucional de graduação (Iniciação 

Científica, Projeto de Extensão, Monitoria 

(2,5 pontos por semestre, máximo 50 

pontos) 

    

II. Participação ou membro da equipe de 

projeto de pesquisa, grupo de pesquisa 

CNPq, extensão e assemelhados ( 5 

pontos/unidade, máximo 50 pontos)  

    

III. Membro de comissão organizadora de 

Congressos, Simpósios, Seminários e 

similares (2 pontos/unidade, máximo 10 

pontos) 

    

IV. Coordenador de Congressos, 

Simpósios, Seminários e similares (3 

pontos/unidade, máximo 15 pontos) 

 

   

TOTAL GRUPO C     

 

  



GRUPO D – Produção bibliográfica, científica e técnica na área de saúde  

Atividade 
Quantidade 

de Eventos 

Pontos Registrados pelo 

Candidato  

Registros das 

comissões de avaliação 

Pontos 

Validados 
Observações 

I. Artigo em Periódico indexado, conforme 

a classificação QUALIS-CAPES da 

respectiva área (Medicina II): A1, A2, ou 

B1 (20 pontos por artigo) 

    

II. Artigo em Periódico indexado, conforme 

a classificação QUALIS-CAPES da 

respectiva área (Medicina II): B2, B3, B4, 

B5 ou C (05 pontos por artigo) 

    

III. Artigo em Periódico não indexado (01 

ponto por artigo, máximo 10 pontos) 
    

IV. Resumo em Periódico indexado, 

conforme a classificação QUALIS-CAPES 

da respectiva área (Medicina II): A1, A2 ou 

B1 (04 pontos por resumo, máximo 10 

itens) 

 

   

V. Resumo em Periódico indexado, 

conforme a classificação QUALIS-CAPES 

da respectiva área (Medicina II): B2, B3, 

B4, B5, C (02 pontos por resumo, máximo 

10 itens) 

 

   

VI. Resumo em Periódico não indexado, 

conforme a classificação QUALIS-CAPES 

da respectiva área (Medicina II): B2, B3, 

B4, B5, C (0,5 pontos por resumo, máximo 

10 itens) 

 

   

VII. Livro publicado (50 pontos por livro)      

.... continua na página seguinte 
 
 
 



 
 
.... continuação Grupo D 

Atividade 
Quantidade 

de Eventos 

Pontos Registrados pelo 

Candidato  

Registros das 

comissões de avaliação  

Pontos 

Validados 
Observações 

VIII. Capítulo de livro publicado (15 pontos 

por capítulo, máximo 2 capítulos por livro) 

 
   

IX. Membro de comitê editorial (2 pontos 

por número editado) 

 
   

X. Trabalho em Congresso, Simpósios, 

Seminários e similares com resumo 

publicado (04 pontos/unidade, máximo 3 

trabalhos por evento) 

 

   

XI. Trabalho apresentado em Congresso, 

Simpósios, Seminários e similares sem 

resumo publicado (02 pontos por unidade, 

máximo 3 trabalhos por evento) 

 

   

XII. Patente registrada (05 pontos)     

XIII. Patente requerida (02 pontos)     

TOTAL GRUPO D     

 

  



GRUPO E – Outros 

Atividade 
Quantidade 

de Eventos 

Pontos Registrados pelo 

Candidato  

Registros das 

comissões de avaliação  

Pontos 

Validados 
Observações 

I. Prêmios Acadêmicos (05 pontos/unidade)     

II. Membro de representação profissional e 

de outras comissões em órgãos ou 

instituições (01 ponto por ano, máximo 5 

pontos) 

 

   

III. Outras funções em órgãos de classe, 

associações científicas e outras atividades 

vinculadas ao exercício do cargo ou 

emprego de magistério superior (02 pontos 

por unidade, máximo 10 pontos) 

 

   

IV. Atividade de representação estudantil 

(01 ponto por ano, máximo 05 pontos) 

 
   

V. Proficiência em língua estrangeira 

certificada por instituição competente (05 

pontos/ unidade) 

 

   

TOTAL GRUPO E     

 



 


