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Nome do candidato: <inserir nome> 

 
Nome dos membros da banca avaliadora: 
1) <Inserir nome> 
2) <Inserir nome> 

 
 

Orientações: 
  

  

1. Há três instrumentos para avaliação: Análise do Currículo Vitae na Plataforma Lattes,            

Análise do Projeto de Pesquisa e Entrevista; e ao final, Quadro para Cálculo da              
Média. 

2. Nos itens há pontuações máximas que não podem ser ultrapassadas. 

3. O peso atribuído à entrevista e ao currículo é dois e ao projeto de pesquisa é seis. 
4. Ao final os membros da banca devem inserir a assinatura, pode ser digitalizada. 
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Análise do Currículo Vitae na Plataforma Lattes  – Peso 2 

 

Quesito 

Pontos atribuíveis Pontos 
atribuídos 

Por 
unidade 

Máximo 
admitido   

1.           Títulos acadêmicos - 16 
pontos - 

1.1         Mestrado com título 12 -   
1.2 Mestrado apenas entrega da     
tese 10 -   

1.3 Especialização na área ≥ 360      
horas 3 -   

  

2. Atividades Profissionais - 10 
pontos - 

2.1 Experiência profissional em    
instituições de ensino   
(Fundamental/médio/superior) e  
pesquisa ≥ 1 ano 

6 -   

2.2 Experiência profissional em    
instituições de ensino   
(Fundamental/médio/superior) e  
pesquisa < 1 ano 

4 -   

2.3 Experiência em serviços de     
saúde 2 -   

2.4         Assessorias e Consultorias 2 -   

3. Atividades Administrativas - 10 
pontos - 

3.1 Cargos no ensino    
(Fundamental/médio/superior) 
(mínimo 2 anos) 

3 -   

3.2 Cargos em serviços de saúde      
(mínimo 1 ano) 2 -   



4. Publicação de artigos em 
periódicos científicos. Considerar 

no prelo e extrato Qualis do 
período. 

      

4.1         A1 ou A2 2,5 
pontos/artigo     

4.2         B1 ou B2 1,5 
ponto/artigo     

4.3         B3 a B5 1 ponto/artigo     

4.4         C Não pontuar     

4.5         Periódico não indexado Não pontuar     

5. Atividades de Pesquisa,    
produção técnico – científica e     
artística 

- 30 
pontos - 

5.1         Autoria de livro 3 -   

5.2         Organização de livro 2 -   

5.3 Autoria de capítulo de livro ou       
de manual 2 -   

5.4 Trabalhos apresentados em    
eventos científicos  
internacionais/nacionais (máximo 4   
pontos) 

1 -   

5.5 Trabalhos e resumos    
publicados em anais de eventos     
científicos (máximo 4 pontos) 

1 -   

5.6 

Conferências/palestras/painéis, 
mesas redondas, seminários e    
cursos ministrados (máximo 4    
pontos) 

1 -   

5.7 Orientação de trabalhos    
científicos de graduação e/ou    
especialização ou Coorientação de    
Mestrado (máximo 4 pontos) 

1     

5.8 Membro da Comissão    
Organizadora de Evento (máximo 4     
pontos) 

1 -   

5.9 Presidente de eventos    
(máximo 4 pontos) 1 -   

5.10 Trabalhos científicos   
premiados 2 -   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11          Bolsas de pesquisa obtidas 2     

5.12 Inventos e adaptações    
tecnológicas na saúde, produção de     
vídeo, filme, software técnico e/ou     
científico 

2     

6. Representações  
técnico-científicas e núcleos de    
estudo 

- 9 pontos   

6.5 Presidente ou membro de     
diretoria de associação 3 -   

6.6 Membro de Associação    
Científica (mínimo 1 ano) 2 -   

6.7 Representação em órgãos    
colegiados de instituições de ensino     
ou serviços e/ou nas instâncias do      
SUS e SUAS 

1 -   

6.8 Membro do grupo/núcleo de     
pesquisa cadastrado no CNPq 3 -   

Total - 100 
pontos   
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Análise do Projeto de Pesquisa – Peso 6 

 

Quesito Julgamento 

Introdução Sim Não Em 
parte 

1. Contextualiza e justifica o tema e o        
problema a ser investigado? 

      

2.  Delimita o problema/objeto do estudo?       

3. Demonstra clareza nas questões e      

perguntas a serem respondidas? 
      

Objetivos       

4. Estão formulados de forma clara e precisa?       

5. Estão relacionados às questões de      
pesquisa? 

      

6. São viáveis de serem alcançados?       

Revisão da Literatura       

7. Apresenta os principais estudos já      

realizados sobre o tema ou sobre o problema        
(fundamentação teórica/marco de   

referência)? 

      

8. Define conceitos para compreensão do      
objeto de estudo   

(variáveis/fenômenos/unidades de análise)? 

      



9. Articula as ideias dos diferentes autores       

citados como referência na construção do      
objeto de estudo? 

      

Método       

10. Descreve e justifica o tipo/delineamento      

de pesquisa para responder as questões      

formuladas? 

      

11. Define a população e     

amostra/sujeitos/unidades de análise do    
estudo? 

      

12. Especifica os critérios de inclusão e/ou       

forma de recrutamento dos sujeitos do      
estudo?  

   

13. Descreve os instrumentos e/ou     

procedimentos para coleta de dados? 
   

14. Descreve procedimentos adotados em      

observância aos aspectos éticos envolvidos     
na pesquisa? 

   

15. Descreve o referencial de análise e/ou       

tratamento dos dados? 
   

Referências    

16.   Apresenta todas as referências citadas 

no projeto? 
   

17.  Utiliza corretamente as normas ABNT ou 

Vancouver? 
   

Anexos    

18. Inclui os questionários, escalas e/ou 

outros instrumentos fundamentais para o 
   



 

Cálculo da nota:  

  

 
 
 
 
 
 
 

desenvolvimento do projeto de 

pesquisa? 

Cronograma    

19.  Discrimina as etapas do trabalho a 

serem desenvolvidas e seus respectivos 
prazos? 

   

20.  O prazo previsto para a execução do 

estudo viável no tempo CAPES? 
   

Total    

Quesitos Quantidade Operação Subtotal 

Sim   X 1   

Em parte   X 0,5   

Total - -   
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Instrumento para pontuação de Entrevista1 – Peso 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A entrevista deverá versar sobre a vida profissional e suas perspectivas futuras. 

Quesito Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
obtida 

1.            Interesse em cursar o Mestrado/Doutorado 5 pontos   

2. Percepção das contribuições que a pesquisa trará        
para o avanço do conhecimento no campo da        
Enfermagem/Saúde 

10 pontos   

3. Disponibilidade para realização das atividades      
exigidas pelo Programa de Pós-Graduação 

10 pontos   

4.            Expressão oral (uso da norma culta) 5 pontos   

5. Sustentação e argumentação para as questões       
formuladas 

10 pontos   

6. Evocação de conhecimento disponível e      
atualizado para embasar as ideias 

10 pontos   

Total 50 pontos   
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Cálculo da Pontuação: 
 

 
 

Quadro para cálculo da média 
  
  

 
 

Resultado: (  ) Aprovado (    ) Reprovado 
  
  

 

Etapa Pontos possíveis Operação Total máximo 

M D   M D 

Projeto de 
Pesquisa 

20 20 20 x 6 120 120 

Currículo 60 100 X 2 120 200 

Entrevista 50 50 X 2 100 100 

Cálculo da média Σ= Σ= : 10 340/10 = 34 420/10 = 42 

Mestrado Doutorado 

Nota mínima = 20 Nota mínima = 28 

Nota máxima = 34 Nota máxima = 42 

Etapa Pontos Operação Total 

Entrevista   X 2   

Projeto de Pesquisa   X 6   

Currículo   X 2   

Cálculo da média Σ= : 10   



 
Banca avaliadora: 
  
  
  
Assinatura: _____________________________________ 
Avaliador(a) <Inserir Nome> 
  
  
  
Assinatura: _____________________________________ 
Avaliador(a) <Inserir Nome> 
  
  
  

 São Paulo, _____ de _____ 2020. 
 
 
 
 


