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DETALHAMENTO DA PONTUAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE TÍTULOS 
(Todos os Títulos deverão estar devidamente comprovados) 

Candidato(a): ______________________________________________________________________ 
 
TÍTULO 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
CRITÉRIO 
 
 

 
PONTOS 

N°  
MÁX. 

PONTO 

PONTUAÇÃO 

RECEBIDA 

 

 
PONT. 
TOTAL 

 
PONT. 
FINAL 
Proporção 

Doutorado 80 

Mestrado 75 
Especialização 
 73 

 
 
 
Acadêmicos 

Graduação 

 
Considerar apenas um 

título 
(o de maior nível) 

 
 

70 

80 

   

Até 03 meses 1,0  
De 04 à 12 meses 4,0  
De 13 a 24 meses 7,0  

Docência na área de 
Técnico em Saúde 
Bucal  

+ de 24 meses 10,0  
Até 3 meses 0,5 
De 4 a 6 meses 1,0 

  

De 7 a 12 meses 2,0   

Docência no ensino 
superior de 
Odontologia 

+ de 12 meses 5,0 

 
 

  
Até 6 meses 1,0 

De 7 a 12 meses 2,0 

Docência em outra 
área 

+ de 12 meses 3,0 

   

Orientação e/ou co-orientação de Iniciação 
Científica na área odontológica 

0,5pt/ aluno    

Orientação de monografia, trabalho de conclusão 
de curso e trabalho científico (máximo de 3 
alunos/semestre) 

0,5pt/aluno    

Atividades 
Didáticas e 
Profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Orientação e/ou co-orientação de Dissertação de 
mestrado/tese de Doutorado 

1,0pt/aluno    

Publicação de artigo técnico-científico em 
periódico nacional, com corpo editorial  1,0 pt/ publicação 

   

Publicação de artigo técnico-científico em 
periódico internacional, com corpo editorial 1,5 pts/ publicação

   

Publicação de trabalho completo em anais de 
reunião científica nacional 0,8 pts/ publicação

   

Publicação de trabalho completo em anais de 
reunião científica internacional 1,0 pts/ publicação

   

 
Atividades de 
Pesquisa e 
Extensão 
 

Publicação de resumo em anais de reunião 
científica nacional 0,4 pt / publicação 

 
 
 
 
10 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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Publicação de resumo em anais de reunião 
científica internacional 0,5 pt/ publicação    

Publicação de resumo técnico-científico em 
periódico ou boletim técnico 0,4 pt / publicação    

Publicação de crítica e resenha em revista científica 
especializada 0,4 pt/publicação    

Publicação de capítulo de livro cultural e/ou técnico 2,0 pts/capítulo    
Publicação de livro cultural e/ou técnico 10,0 pts/livro    
Publicação de prefácio ou posfácio  0,5 pt/ publicação    
Tradução de capítulos de livros 1,0 pt/capítulo    
Tradução de livros  5,0 pts/livro    
Coordenação de evento científico e de extensão 1,0 pt/ participação    
Participação em comissão organizadora de eventos 
científicos, pedagógicos, artísticos, culturais e de 
extensão na área odontológica 

 
0,7pts/ evento 

   

Participação em comissão julgadora de eventos 
científicos e culturais 0,5 pt/ particip.    

Participação em comissão julgadora de banca de 
qualificação 1,0 pt/ particip.    

Participação em conselho editorial 1,0 pt/ participação    
Participação como membro titular em bancas de 
defesa de projetos, monografia, dissertação de 
mestrado e tese de doutorado 

2,0 pts/ particip. 
   

Premiação de trabalho na Área Odontológica 1,0pt/premiação    
Palestras, conferências e/ou minicursos proferidos 
em congressos, seminários, simpósios ou outros 
eventos científicos nacionais ou em eventos 
isolados na Área odontológica 

1,0 pts/palestra 

   

Palestras, conferências e/ou minicursos proferidos 
em congressos, seminários, simpósios ou outros 
eventos científicos internacionais ou em eventos 
isolados na ÁreaOdontológica 

1,5/participação 

   

Participação em mesa redonda, painéis e/ou 
debates, em eventos científicos nacionais ou em 
eventos isolados 

0,5/periódico 
   

Participação em mesa redonda, painéis e/ou 
debates, em eventos científicos internacionais ou 
em eventos isolados 

1,0 pt /particip. 
   

Relatórios de pesquisa e/ou extensão  0,5 pt/participação    
Apresentação de trabalho ou mostra documental em 
evento científico nacional na área odontológica 

0,4 pts 
/apresentação 

 
 

   

 Apresentação de trabalho ou mostra documental em 
evento científico internacional na área 
Odontológica 

0,6 pts 
/apresentação 

    

Total de Pontos :    ______________ 
 

 
Comissão Julgadora:  Presidente: __________________________________________ 
                                    Membro:     __________________________________________ 
                                    Membro:     __________________________________________ 
 
 
                                                                          
 
                                                                                 Uberlândia, __________ de ______________ de 2009. 


	Candidato(a): ______________________________________________________________________

