
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FCM-MG  

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/2022 

 

Itens e distribuição da pontuação que serão considerados somente se constarem no 

currículo Lattes e no material enviado na inscrição do processo seletivo. 

 

Análise curricular 

Candidato(a)  

Linha de pesquisa  

 

SEÇÃO 1 

Formação profissional 

Item 
Nº 

Máximo 
Distribuição Pontuação 

1a. Curso de aperfeiçoamento (mínimo: 180h) 4  0,5/cada  

1b. Curso de especialização (mínimo: 360 horas) 4 1,0/cada  

1c. Curso de especialização (mínimo: 1000 horas) 4 1,5/cada  

1d. Cursos relacionados à área da saúde (mínimo: 

20h) 
10 0,2/cada  

 

ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR  ou CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO  

- segue o mesmo modelo da residência (porém o residente não precisa fazer prova de 

título de especialista pelas sociedades respectivas  (TOP)) 

- especializando tem que fazer a prova de título de especialista da sociedade 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

- tem por objetivo o aprofundamento de conhecimentos em disciplinas ou área restrita 

do saber 

- carga horária mínima de 360 horas 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

-  visa a ampliação de conhecimento em matéria ou conjunto de disciplinas; 

- carga horária mínima de 180 horas  

SEÇÃO 2 

Experiência profissional/docência (área da saúde) 

Item 
Nº 

Máximo 
Distribuição Pontuação 

2a. Estágio na área da saúde (por semestre) 2 0,25/cada  

2b. Residência médica credenciada (por ano) 2 1,0/cada  

2c. Atuação na área da saúde (por ano) 10 1,0/cada  

2d. Atuação como docente na área da saúde (nível 

universitário – por semestre) 
4 1,0/cada 

 

2e. Preceptoria (por semestre) 4 0,5/cada  

2f. Monitoria em disciplina de graduação (por 

semestre) 
2 0,25/cada 

 



 

 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL   

- o residente não precisa fazer prova de título de especialista pelas sociedades 

respectivas  (TOP) 

SEÇÃO 3 

Experiência em pesquisa 

Item 
Nº 

Máximo 
Distribuição Pontuação 

3a. Iniciação científica (por projeto) 3 2,0/cada  

3b. Participação em projeto de pesquisa (por 

projeto) 

2 1,0/cada  

3c. Participação em projeto de extensão (por 

projeto) 

2 1,0/cada  

3d. Bolsa de fomento (por projeto) 3 2,0/cada  

 

 

SEÇÃO 4 

Participação em eventos científicos/publicação de trabalhos científicos 

Item 
Nº 

Máximo 
Distribuição Pontuação 

4a. Apresentação em evento científico (oral/pôster)  2 1,0/cada  

4b. Participação em evento científico como ouvinte 2 0,5/cada  

4c. Apresentação de palestra em evento científico 2 1,5/cada  

4d. Publicação de artigo científico em revista 

indexada 
4 2,0/cada  

4e. Publicação de capítulo de livro 2 2,0/cada  

 

 


