
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL nº079/2022
de 10 de outubro de 2022.

TURMA 2023

A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade do Planalto

Catarinense  –  UNIPLAC,  Dra.  Lilia  Aparecida  Kanan,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna

público o presente Edital para o ingresso no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em

Ambiente e Saúde – Mestrado Acadêmico, área Interdisciplinar, da UNIPLAC, para a Turma

de 2023

1 DAS VAGAS

Serão disponibilizadas, para ingresso em nova turma no Programa de Pós-Graduação

em Ambiente e Saúde (PPGAS) – Mestrado Acadêmico - no primeiro semestre de 2023, o

total trinta (30) vagas, distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa:

a) LP1 –Saúde, Ambiente e Sociedade

b) LP2 – Ambiente, Sustentabilidades e Implicações na Saúde

2 DAS INSCRIÇÕES

Poderão inscrever-se portadores de diploma de conclusão de curso de graduação em

qualquer  área  do  conhecimento,  emitido  por  instituições  brasileiras  ou  por  instituições

estrangeiras desde que reconhecidos no Brasil, conforme legislação vigente. 

3 PROCEDIMENTOS

3.1. Para inscrever-se, o/a candidato/a deverá:

a)  Preencher  o  formulário  disponível  no  seguinte  endereço  eletrônico:
http://portal.uniplaclages.edu.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?
c=1&f=1&ct=4&ps=681#/es/informacoes O período das inscrições será de 10 de outubro
de 2022 a 18 de novembro de 2022. 

http://portal.uniplaclages.edu.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ct=4&ps=681#/es/informacoes
http://portal.uniplaclages.edu.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ct=4&ps=681#/es/informacoes


b) Preencher a ficha de inscrição (ANEXO A) e fazer a entrega na Secretaria do Programa no
período de 10 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022.

c) Efetuar o pagamento do boleto bancário, gerado juntamente com o formulário de inscrição,

no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) referente à taxa de inscrição.

d) A homologação das inscrições ocorrerá a partir do dia 23 de novembro de 2022 sendo a

relação afixada no mural da Secretaria dos Mestrados e também disponibilizada por edital

específico, publicado no endereço eletrônico www.uniplaclages.edu.br (subseção Publicações,

ícone Editais).

e) Serão homologadas somente as inscrições em que todos os quesitos previstos nos itens

deste Edital estejam rigorosamente cumpridos.

4 DOCUMENTOS

a)  Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO A);

b)  Memorial  descritivo  –  percurso  de  formação  acadêmica  e  trajetória  profissional,

explicitando as principais experiências e referências teóricas do candidato (no máximo três

páginas digitadas, fonte Times New Roman 12, entrelinha 1,5, margens sup.3; esq.3; inf.2;

dir.2);

c) Duas (02) Fotocópias do documento de Identidade (preferencialmente a identidade civil) e

CPF, sendo que o candidato estrangeiro deverá apresentar os documentos exigidos pela

legislação específica;

d)  Curriculum Lattes  atualizado   até novembro de 2022   e     documentado   (Plataforma Lattes

do CNPq);

  OBS:  O  quadro  do  ANEXO  C  deverá  ser  preenchido  pelo  candidato e  todos  os

comprovantes  referentes  as  publicações,  formação  de  recursos  humanos,  atividades

acadêmicas,  participação  em  eventos  e  experiência  profissional  anexados.  Itens  não

preenchidos pelo candidato não serão considerados.

d) Duas (02) Fotocópias do diploma de graduação autenticadas em Cartório ou na Secretaria

do PPGAS mediante apresentação do documento original;

http://www.uniplaclages.edu.br/


e) Duas (02) Fotocópias do histórico escolar de graduação autenticadas em Cartório ou na

Secretaria do PPGAS do histórico escolar de graduação mediante apresentação do

documento original (caso a instituição de origem da graduação não forneça em tempo

hábil aos prazos deste Edital, este documento poderá ser protocolado no ato da matrícula);

f) Duas (02) Fotocópias da certidão de nascimento ou casamento: autenticadas em Cartório ou

na Secretaria do PPGAS mediante apresentação do documento original;

g) Declaração de inexistência de débitos com a Fundação UNIPLAC até o dia da efetivação

da matrícula (carimbo da Tesouraria da UNIPLAC no ANEXO A);

4.1  Os  documentos  solicitados  deverão  ser  entregues  na  Secretaria  de  Pós-Graduação  da

UNIPLAC no horário de expediente deste setor no período de 10 de outubro de 2022 a 18 de

novembro  de  2022 ou  poderão  ser  encaminhados  via  SEDEX,  ou  outra  forma  de

correspondência expressa, desde que postados até o dia 18 de novembro de 2022;

     

    As inscrições realizadas por sedex, deverão ser informadas para a Secretaria do Programa

via endereço de e-mail: ppgas@uniplaclages.edu.br, até o dia 18 de novembro de 2022.

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Todas  as  etapas  do  Processo  Seletivo  serão  conduzidas  por  uma  Comissão  de  Seleção

formada por docentes do PPGAS, designada pela Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação em Portaria específica para este fim. 

5.1 Memorial (peso 4,0)

5.1.1  Na  análise  do  memorial  descritivo  do  candidato  serão  observados  o  percurso  de

formação  acadêmica,  a  trajetória  profissional  e  as  principais  experiências  e  referências

teóricas do candidato (ANEXO B), sendo atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

5.2 Entrevista (peso 4,0)

5.2.1 O candidato será entrevistado individualmente,  por banca formada pela Comissão de

Seleção, considerando os critérios estabelecidos no anexo B.

mailto:ppgas@uniplaclages.edu.br


5.2.2 As entrevistas acontecerão entre os dias de 05 a 07 de dezembro de 2022, nos horários

estabelecidos  pelo  PPGAS,  a  serem  divulgados  por  edital  no  endereço  eletrônico

www.uniplaclages.edu.br (subseção Publicações, ícone Editais), no mural do Mestrado em

Ambiente e Saúde e na Secretaria da Pós-Graduação no mural do Mestrado em Ambiente e

Saúde e na Secretaria da Pós-Graduação.

5.3. Currículo lattes (peso 2,0)

5.3.1. O currículo será avaliado em cinco (5) categorias: publicações; formação de recursos

humanos;  atividades  acadêmicas;  participação  em  eventos  e  experiência  profissional

(conforme Anexo C). 

6 DO RESULTADO FINAL

6.1 O resultado final do processo seletivo dar-se-á pela Comissão de Seleção, após análise do

memorial descritivo, análise do Currículo Lattes documentado e da entrevista.

6.2 A listagem dos candidatos aprovados no processo de seleção será publicada por edital,

disponível  no  endereço  eletrônico  www.uniplaclages.edu.br  (subseção  Publicações,  ícone

Editais), no mural e na Secretaria da Pós-Graduação, a partir do dia 12 de dezembro de 2022.

6.3  Em  caso  de  desistência  de  candidato  aprovado  será  chamado  o  candidato  suplente

imediatamente classificado com a maior somatória de pontuação, não contemplado nas 30

vagas oferecidas.

6.4 Os recursos deverão ser dirigidos à Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação,

mediante protocolo junto ao Setor de Protocolo da UNIPLAC, devidamente fundamentados

pelo  requerente,  explicitando  os  aspectos  discordantes,  sem  o  que,  serão  indeferidos

liminarmente.

6.5 Da decisão da Pró-Reitoria referente ao recurso acima caberá, no prazo de 02 (dois) dias

úteis contados da ciência do recorrente.



7 DA MATRÍCULA

7.1 A matrícula dos candidatos aprovados será efetivada na Secretaria dos Mestrados, entre os

dias 06 a 10 de março de 2023, no horário de expediente deste setor.

7.2 O candidato aprovado deverá submeter-se, obrigatoriamente, à prova de proficiência em

língua estrangeira (inglês), até a data da defesa da dissertação, conforme dispõe o Regimento

do Mestrado em Ambiente e Saúde.

8 DAS LINHAS DE PESQUISA

8.1 LP1 -   Saúde, Ambiente e Sociedade  

Descrição: busca analisar e ampliar a compreensão das condições, situações e estilos de vida

em  suas  interações  com  o  ambiente  e  a  saúde,  como  temáticas  complexas  e

multidimensionais.  Os temas abordados nesta linha direcionam-se para ações e estratégias

integradoras de promoção, prevenção e intervenção interdisciplinares voltadas à minimização

das iniquidades e assimetrias socioambientais, à melhoria da qualidade de vida, à segurança e

ao  bem-estar  da  sociedade,  dado  ênfase  nos  aspectos  regionais.  A  educação  em saúde  e

socioambiental, a saúde do trabalhador e organizações de trabalho, os processos produtivos, e

seus impactos no ecossistema e na gestão de questões relacionadas à saúde, ao ambiente e ao

bem-estar nos contextos urbano e rural constituem, também, propostas a serem desenvolvidas.

8.1.1 Professores Orientadores:

Dra Andreia Biolchi Mayer

Desenvolve estudos na área de isolamento de compostos extraídos de peçonhas animais para o

tratamento de desordens neurodegenerativas,  padronização de modelos animais,  e projetos

como  “Aprendendo  com  a  Neurociência”  com  desenvolvimento  de  materiais  didáticos,

palestras e oficinas direcionadas ao Ensino Médio e Ensino Superior.

http://lattes.cnpq.br/6643827260327033

Dra. Anelise Viapiana Masiero 

http://lattes.cnpq.br/6643827260327033


Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Cuidado na assistência à saúde com

enfoque  em condições  crônicas.  Segurança  do  Paciente.  Condições  de  saúde bucal  e  sua

relação com o ambiente. Terapia Endodôntica com ênfase no estudo sobre o preparo do canal

radicular e ação antimicrobiana de substâncias químicas auxiliares e medicações intracanais.

Nanotecnologia aplicada a Odontologia. Bioética. Formação Profissional em Saúde e Práticas

colaborativas.  

http://lattes.cnpq.br/6337772850503293

Dra. Cleonice Gonçalves da Rosa

Aplicações de ativos naturais a base de óleos essenciais, plantas medicinais e bioativos de

plantas  e  frutos  com propriedades  antioxidantes,  antimicrobianas  e  anti-inflamatórias  que

visam a proteção da saúde e do meio ambiente. Terapias nutricionais a base de compostos

bioativos  e  alimentos  funcionais;  Sistemas  nanoestruturados  utilizando  a  encapsulação  de

ativos  naturais  de  plantas  e  frutos  com  aplicabilidade  no  ambiente  e  na  saúde,  como

alternativas  aos métodos convencionais  de conservação de alimentos  e  aos medicamentos

alopáticos.  Embalagens  biodegradáveis  ativas  e  inteligentes  para  aplicação  em  sistemas

alimentícios.

http://lattes.cnpq.br/7052229757621586

Dr. Dalvan Antônio de Campos

Atua com pesquisas em saúde coletiva, com ênfase nas ciências sociais e humanas aplicadas à

saúde. Desenvolve estudos sobre determinação e determinantes sociais de saúde com enfoque 

nas temáticas de alimentação e nutrição, gênero e masculinidades com populações 

vulneráveis, em especial a população em situação de rua.

http://lattes.cnpq.br/2272195512817044

Dra. Lilia A. Kanan 

Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Bem-estar e qualidade de vida no

trabalho.  Fatores  de  risco  e  proteção  psicossocial  no  trabalho.  Organizações  saudáveis.

Vínculos  nas  organizações.  Comportamento  humano  nas  organizações.  Comunicação

organizacional. Políticas públicas em saúde, gênero e trabalho.

http://lattes.cnpq.br/4901211328782556

http://lattes.cnpq.br/4901211328782556
http://lattes.cnpq.br/2272195512817044
http://lattes.cnpq.br/7052229757621586
http://lattes.cnpq.br/6337772850503293


Dra. Mareli Eliane Graupe

Desenvolve  estudos  e  pesquisas  nas  seguintes  temáticas:  Políticas  públicas  de  gênero.

Equidade de gênero na educação. Sexualidades e violências. Educação em saúde. Formação

de  professoras.  Práticas  pedagógicas  equitativas.  Metodologia  de  pesquisa  qualitativa  e

quantitativa.

   http://lattes.cnpq.br/8925934554152921  

Dra. Natalia Veronez da Cunha

Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Qualidade de vida e estilo de vida da

população  com  diferentes  Doenças  Crônicas  Não  Transmissíveis  (DCNT).  Avaliação  da

aceitabilidade  da  tecnologia  como  meio  de  intervenção  em  DCNT.  Habilidades  de

enfrentamento  e  autoeficácia  em pacientes  com DCNT. Papel  do óxido nítrico  na função

cardiovascular  central  e  periférica  em  modelos  animais  de  obesidade.  Estudos

interdisciplinares em DCNT.

http://lattes.cnpq.br/0519399668553151

Dra. Vanessa Valgas dos Santos

Desenvolve  estudos  e  pesquisas  nas  seguintes  temáticas:  Consequências  sistêmicas  da

obesidade e da cirurgia bariátrica. Correlação das alterações sistêmicas e da cavidade oral na

gênese  das  patologias  cardiovasculares.  Fatores  envolvidos  no  surgimento  de  alterações

carcinogênicas. Avaliação microbiológica dos materiais biocerâmicos em Endodontia.

http://lattes.cnpq.br/7404727982291912

8.2 LP2 - Ambiente, Sustentabilidades e Implicações na Saúde

Estudar  os  impactos  das  condições  de  vida  e  da  ação  humana  sobre  os  recursos

naturais, saúde ambiental, funções ecológicas, biodiversidade, sistemas agroalimentares e suas

implicações na saúde. Estudar os processos produtivos, ambientes de inovação e seus reflexos

nos ecossistemas no contexto urbano e rural. Os temas abordados, interdisciplinarmente, nesta

linha  direcionam-se  para  ações  e  estratégias  de  prevenção,  intervenção  e  promoção  de

modelos  sustentáveis  de  ocupação  territorial,  com  intuito  de  manter  os  serviços

http://lattes.cnpq.br/7404727982291912
http://lattes.cnpq.br/0519399668553151
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ecossistêmicos, atender a segurança alimentar/nutricional e a saúde coletiva. Pesquisa ainda a

interrelação entre a saúde ambiental,  humana e animal (Saúde Única),  gestão de resíduos,

contaminação do meio ambiente, ecopidemiologia dos parasitas, educação ambiental, gestão e

legislação ambiental, bioindicadores de qualidade ambiental, sanidade vegetal e homeopatia

integrativa.  Busca  fomentar  pesquisas  a  partir  de  perspectivas  teóricas  inovadoras,  que

possam repercutir no desenvolvimento econômico, tecnológico, político, social e ambiental

nos diferentes tipos de organizações.

8.2.1 Professores Orientadores:

Dra. Ana Emília Siegloch 

Desenvolve  estudos e  pesquisas  nas  seguintes  temáticas:  Gestão  de resíduos no ambiente

urbano  e  rural.  Uso  de  agrotóxicos  e  seus  efeitos  no  ambiente  e  na  saúde.  Legislação

ambiental.  Impactos  da  ocupação  humana  na  qualidade  da  água  e  biodiversidade.

Bioindicadores de qualidade da água.

http://lattes.cnpq.br/9774713167195113

Dra. Bruna Fernanda da Silva 

Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Epidemiologia das parasitoses que

acometem animais e humanos. Saúde Única: inter-relação entre a saúde humana, animal e

ambiental.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  Gestão  de  resíduos  no  ambiente  rural  e

urbano. Uso de agrotóxicos e seus impactos no ambiente e na saúde. 

http://lattes.cnpq.br/6692374041212591

Dra. Cristina Keiko Yamaguchi

Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Organizações urbanas e rurais no

âmbito  da  sustentabilidade  e  gestão  do  conhecimento.  Inteligência  competitiva  e

oportunidades  para  inovação  socioambiental.  Estratégias  do  uso  da  informação

interdisciplinares e do conhecimento nas organizações. Dinâmica socioeconômica ambiental e

suas relações para a competitividade organizacional.

http://lattes.cnpq.br/7542620242705060

http://lattes.cnpq.br/6692374041212591


Dra. Lenita Agostinetto

Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Uso de agrotóxicos e seus impactos

no ambiente e na saúde. Gestão de resíduos no ambiente rural e urbano. Ocupação humana e

ordenamento territorial.  Identificação e manejo de doenças de plantas a partir de métodos

alternativos de controle visando à produção sustentável de alimentos.

 http://lattes.cnpq.br/6647730923425402

Dra. Lucia Ceccato de Lima 

Desenvolve  estudos  e  pesquisas  nas  seguintes  temáticas:  Sustentabilidade.  Educação

ambiental.  Ambientalização das instituições.  Ambiente-saneamento-saúde. Ensino superior.

Cidades sustentáveis.

http://lattes.cnpq.br/7408002765973886

Dr. Pedro Boff

Desenvolve  estudos  e  pesquisas  nas  seguintes  temáticas:  Homeopatia  integrativa.

Agroecologia e saúde ambiental. Agrobiodiversidade e sociedade/natureza. Desenvolvimento

de tecnologias homeopáticas/fitoterápicas e de sistemas diversificados de produção em base

ecológicas.

 http://lattes.cnpq.br/8403330017444603

9 DO INVESTIMENTO

9.1 O candidato aprovado assinará,  no ato da matrícula,  contrato de prestação de serviços

educacionais com a UNIPLAC.

9.2  Pagamento: 1 + 35 parcelas, no valor de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais),

sendo 1 parcela no ato da matrícula e mais 35 parcelas mensais, valor corrigido anualmente. 

10 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

10.1 Informações complementares poderão ser obtidas junto à Secretaria dos Mestrados, de

segunda a sexta-feira no horário de funcionamento do setor; telefone (49) 3251-1108 (Whats|

http://lattes.cnpq.br/8403330017444603
http://lattes.cnpq.br/7408002765973886
http://lattes.cnpq.br/6647730923425402
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App)  ou  3251-1063;  e-mail:  ppgas@uniplaclages.edu.br  ou  ainda  no  endereço  eletrônico

www.uniplaclages.edu.br.

10.2 Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação apresentada, exceto a

ficha  de inscrição,  até 28  de  abril  de  2023, mediante  assinatura  de  termo de  retirada  de

documentos. Após esta data, os documentos serão incinerados.

10.3 Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não participação do candidato em

qualquer uma das etapas do processo seletivo.

10.4  Somente  para egressos  da  UNIPLAC  e/ou  que  atuam  como  professores  da

UNIPLAC:  Aos  cinco  primeiros  candidatos  de  cada  grupo  (cinco  egressos  e  cinco

professores)  aprovados  neste  processo  de  seleção  será  concedido  10%  de  desconto  nas

mensalidades. A definição dos cinco aprovados (egressos e professores) se dará por ordem de

classificação geral. 

11 CRONOGRAMA

Cronograma Datas

Período de inscrições 10 de outubro a 18 de novembro de 2022

Homologação das inscrições A partir de 23 de novembro de 2022

Entrevistas De 05 a 07 de dezembro de 2022

Resultado final A partir de 12 de dezembro de 2022

Matrículas De 06 a 10 de março de 2023

Início das aulas 13 de março de 2023

12 DOS CASOS OMISSOS

12.1  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  Extensão  e  Pós-

Graduação.

Lages, 10 de outubro de 2022.

Lilia Ap. Kanan 

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

http://www.uniplaclages.edu.br/


ANEXO A

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM AMBIENTE E SAÚDE

FICHA DE INSCRIÇÃO – PPGAS
TURMA - 2023

Nome Completo (sem abreviar)

________________________________________________________________________

Data de nascimento:_____/_____/_____ Local de nascimento:______________________

RG: ______________________ Órgão: ______________ CPF: ____________________

Raça: __________________________________________________________________

Nome do Pai:____________________________________________________________

Nome da Mãe:___________________________________________________________

Estado civil:_____________________________________________________________

Endereço:_______________________________________________________________

Bairro:____________________Município:_______________________CEP: _________

Fone res.:__________________Fone com.:___________________Cel.: _____________

Email:______________________________Curso Graduação: _____________________

Instituição:______________________________Data de conclusão:_________________

Empresa que trabalha:_____________________________________________________         

Função/cargo:____________________________________________________________        

Documentos a serem entregues:

(    ) Memorial Descritivo ( fotocópias). 
(    ) Cédula de identidade (2 fotocópias). 
(    ) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 fotocópias). 
(    ) Certidão de nascimento ou casamento (2 fotocópias) 
(    ) Diploma de curso superior (2 fotocópias). 
(    ) Histórico Escola de curso superior (2 fotocópias). 
(    ) Curriculum Lattes atualizado e documentado (Plataforma Lattes do CNPq). 
(    ) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. 
(  ) Carimbo de inexistência de débitos com a Fundação UNIPLAC.

Lages, _____/_____/______
          
___________________________________ 
     Requerente

Negativa de débitos
Tesouraria



ANEXO B

Nome do candidato(a):__________________________________________________________

1) Avaliação do Memorial Descritivo – MD (peso 4) - Até 2,5 pontos por critério e

máximo de 10 pontos total.

a) Apresentação de acordo com as normas ABNT. Nota__________

b) Texto demonstrando uso correto da língua portuguesa. Nota________

c) Texto  demostrando  lógica  (  ),  objetividade  (  ),  coerência  (   )  clareza  na

apresentação dos dados (   ), pertinências dos dados. Nota_______

d) Capacidade de reflexão e síntese. Nota____________                 

Pontuação total =_________

Comentários:____________________________________________________

______________________________________________________

2) Entrevista - E (peso 4) - Até 2 pontos por critério e máximo de 10 pontos total.

a) Fluência verbal 

b) Flexibilidade interdisciplinar 

c) Disponibilidade de cumprimento de horários e prazos  

d) Demonstração de interesse 

e) Pontuação total =_________



ANEXO C

Nome do candidato(a):_____________________________________________________________

1) Avaliação do Currículo Lattes - CL (peso 2,0) – o somatório dos pontos obtidos nas 5
categorias de itens não poderá ultrapassar 10 pontos

Item avaliado Quantidade Subtotal

PUBLICAÇÕES* (máximo 2 pontos)
Artigos em periódicos científicos (1,0 por artigo)
Autor em boletim, cadernos técnicos, manuais ou comunicados científicos (0,5 por 
produção)
Livro: publicação como autor ou organizador ou editor de livro (1,0 por livro)
Capítulo de livro (0,5 por capítulo)
Resumos simples ou expandidos publicados em congressos ou simpósios científicos 
internacionais (0,3 por resumo)
Resumos simples ou expandidos publicados em congressos ou simpósios científicos 
nacionais (0,2 por resumo)
Resumos simples ou expandidos publicados em eventos científicos locais ou regionais 
(0,1 por resumo)
Trabalhos completos publicados em congressos ou simpósios científicos internacionais 
(0,5 por trabalho)
Trabalhos completos publicados em congressos ou simpósios científicos nacionais (0,3 
por trabalho)

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (máximo 2 pontos)
Orientação de trabalho de conclusão de curso graduação ou lato sensu (0,5 por 
orientação)
Coorientação de trabalho de conclusão de curso graduação ou lato sensu (0,2 por 
coorientação)
Orientação de estágio supervisionado (0,2 por orientação)

ATIVIDADES ACADÊMICAS (máximo 2 pontos)
Titulo de especialização (Lato Sensu) (1,0 por especialização)
Cursos de aperfeiçoamento (0,5 por curso)
Curso de língua estrangeira (0,2 por ano cursado)
Atividades de monitoria (0,2 por monitoria)
Iniciação científica – atividade como bolsista ou voluntário (0,3 por projeto)
Iniciação a extensão – atividade como bolsista ou voluntário (0,3 por projeto)
Estágio extracurricular com carga horária mínima de 60 horas (0,3 por estágio)
Participação em bancas, comissões de avaliação (0,01 por banca/ comissão)
Participação em Cursos, minicursos, capacitações (0,01 por Curso, minicurso, 
capacitações)

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (máximo 2 pontos)



Como palestrante (0,5 por palestra)
Apresentação oral de trabalhos em eventos nacionais ou internacionais (0,3 por 
trabalho)
Apresentação oral de trabalhos em eventos locais ou regionais (0,2por trabalho)
Participante em eventos nacionais ou internacionais (0,2 por evento)
Participante em simpósio/conferências/palestras locais ou regionais (0,1 pontos)
Organização de eventos científicos (0,5 por evento)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo 2 pontos)
Experiência na categoria profissional (0,5 por semestre)

PONTUAÇÃO TOTAL
* Serão aceitos trabalhos ainda não publicados, desde que tenha recebido a aprovação final de publicação por parte do periódico ou da editora, que deve ser comprovada.


