
 

ANEXO 6 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO 

 

 
Nome do Candidato: 

________________________________________ 
 
Critérios para avaliação de pré-projeto Valor máximo Valor Atribuído 

Adequação as orientações exigidas no edital (item IV – c) 0,5  

Fundamentação teórica pertinente 2,0  

Clareza dos objetivos do estudo 1,5  

Metodologia pertinente ao objetivo proposto  2,0  

Justificativa/relevância do estudo para Saúde Coletiva  2,0  

Clareza na redação 1,5  

Viabilidade de execução 0,5  

TOTAL 10,0  

 

  



ANEXO 7 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO  
 

Atividades: produções científicas, técnicas e ou artísticas – pontuação máxima 40 pontos 

DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtida Aproveitada 

Ministrar conferência ou palestra em congresso, simpósio 

ou seminário 

Local/ Regional   3,0 

Nacional   4,0 

Internacional   6,0 
  

Cursado e aprovado em componente curricular na condição 

de aluno especial no programa de mestrado em saúde 

coletiva do IMS/UFBA 

3,0 

(por disciplina) 
  

Participação em projeto de pesquisa como coordenador 
5,0 

(por semestre) 
  

Participação em projeto de pesquisa como 

pesquisador/colaborador 
3,0 (por semestre)   

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis de eventos 

Local/ Regional      1,0 

Nacional   2,0 

Internacional   3,0 
  

Comunicação em congresso, simpósio ou seminário  

Local/ Regional      2,0 

Nacional   3,0 

Internacional   4,0 

 

 
 

Trabalho publicado nos anais do evento 

Local/ Regional      2,0 

Nacional   3,0 

Internacional   4,0 
  

Patentes relativas a produtos, materiais ou processos  5,0   

Bolsa de iniciação científica concedida por órgão 

governamental ou não governamental 
5,0 (por semestre)   

Iniciação científica - voluntário  4,0 (por semestre)   

Artigo, ensaio ou resenha publicada em periódico indexado 

(Qualis A1 a B3)  
20,0   

Artigo, ensaio ou resenha publicada em periódico indexado 

(Qualis B4 e B5)  
10,0   

Artigo, ensaio ou resenha publicada em periódico não 

indexado  
5,0   

Livro publicado na área (autoria) 20,0   

Livro publicado na área (co-autoria) 16,0   

Livro publicado em área correlata (autoria) 14,0   

Livro publicado em área correlata (co-autoria) 10,0   

Livro (organização, coordenação ou tradução) 10,0   

Capítulo de livro na área (autoria ou co-autoria) 10,0   

Capítulo de livro área correlata (autoria ou co-autoria) 6,0   

Ensaio, artigo ou resenha publicada em boletins 

institucionais 
2,0   

Obra premiada na área  10,0   

Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq 3,0 
  

Total parcial  

Aproveitados  

 



Atividades didáticas – pontuação máxima: 30 pontos 

 

DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtido  Total 

Docência no ensino superior      

Na área (por semestre) 10,0     

Em outras áreas (por semestre) 6,0      

Monitoria em componentes curriculares da área de Saúde 

Coletiva (por semestre) 

3,0   

Monitoria em outras áreas (por semestre) 2,0     

Docência na educação básica, ensino técnico e 

profissionalizante 

      

Na área (cada semestre) 4,0     

Em outras áreas (cada semestre) 2,0     

Orientação – concluída       

Monografia “lato sensu” (por orientação) 4,0     

Monografia final do curso de graduação (por orientação)  2,0     

Co-orientação de monografia (por orientação) 1,0   

Iniciação científica e iniciação à extensão (por orientação) 3,0     

Participação em bancas         

Bancas de graduação 2,0     

Bancas de pós-graduação 3,0   

Banca examinadora de seleção  2,0     

Banca examinadora de concurso  3,0     

Cargos de administração acadêmica     

Diretor ou chefe de departamento, diretor de Centro, Instituto ou 

Faculdade (por ano) 

6,0   

Diretor ou vice-diretor de Escola de Ensino Médio ou 

Fundamental (por ano) 

3,0   

Extensão     

Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis meses 

(por ação) 

4,0   

Colaboração em ação de extensão, igual ou superior a seis meses 

(por ação) 

2,0   

Coordenação de ação de extensão, inferior a seis meses (por 

ação) 

2,0   

Colaboração em ações de extensão, inferior a seis meses (por 

ação) 

1,0   

Ministrar curso de extensão acima de 20 horas (por curso) 3,0   

Ministrar curso de extensão ≤  20 horas (por curso) 1,0   

Bolsista em projeto de extensão (incluindo PET-Saúde) 5,0 

(por semestre) 

  

Voluntário em projeto de extensão   4,0 

(por semestre) 

  

Preceptoria em projeto de extensão ou ensino (incluindo PET-

Saúde) 

2,0 

(por semestre) 

  

Total parcial  

Aproveitados  

 

  



Atividades profissionais, aperfeiçoamentos e aprovações – pontuação máxima: 30 pontos 

 

DISCRIMINAÇÃO 

  

PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtido  Total 

Participação em cursos    

Com menos de 20 horas (por curso) 1,0   

De 20 a 39 horas (por curso) 1,5   

De 40 a 120 horas (por curso) 2,0   

Com mais de 120 horas (por curso) 3,0   

Curso de especialização ou residência concluídos com 

duração mínima de 360 horas 
5,0 (por curso)   

Mestrado concluído em qualquer área 5,0   

Monitoria em eventos 1,0 (por evento)   

Organização de eventos 2,0 (por evento)   

Participação como ouvinte em congressos, seminários, 

simpósios e encontros (local, regional) 
0,5  

 

 

Participação como ouvinte em congressos, seminários, 

simpósios e encontros (nacional, internacional) 
1,0   

Exercício profissional     

Exercício profissional na área específica (cada ano) 
8,0   

Estágio não obrigatório na área específica (mais de 120 

horas) 
6,0   

Estágio não obrigatório na área específica (até 120 horas) 2,0   

Aprovação em concurso público    

Na área educacional em nível superior 10,0   

Na área profissional 8,0   

Na área educacional em outros níveis 6,0   

Aprovação em seleção pública    

Na área educacional em nível superior 4,0   

Na área profissional 3,0   

Na área educacional em outros níveis 
2,0   

Total parcial  

Aproveitados  

 

      Obs.. O somatório dos pontos aproveitados não pode ultrapassar 100 pontos. Ao final, a nota 

aproveitada será dividida por 10 (dez). 

  



ANEXO 8 

BAREMA DE ENTREVISTA  
 

 

 

NOME DO CANDIDATO 

___________________________________________________________________________ 

 

DIA: _______/ ____/ 2018           HORARIO DA ENTREVISTA: 

__________________________________________ 

 

 

 

TÓPICOS  
Pontuação 

Máxima 

Nota Atribuída 

Expressão oral de ideias 2,0  

Interesse nas áreas de pesquisa oferecidas pelo mestrado 1,0  

Experiência e trajetória no campo da Saúde Coletiva 2,0  

Disponibilidade de se dedicar integralmente ao Mestrado, mesmo sem bolsa  2,0  

Flexibilidade de trabalhar com temas distintos do apresentado no pré-projeto 0,5  

Domínio do pré-projeto 2,5  

TOTAL DE PONTOS 10,0  

 

 

AVALIADORES: 

 

 


