
 
 

 PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS MESTRADO E DOUTORADO 2019 

 

ANEXO II 

 

PONTUAÇÃO ESTABELECIDA 

 

 

Para a análise dos candidatos ao processo de seleção de bolsas de mestrado e doutorado 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Minas 

Gerais, a Comissão de Bolsas avaliará somente as atividades devidamente comprovadas e 

adotará os seguintes critérios com sua devida pontuação: 

 

ITEM PONTUAÇÃO 

Artigo completo publicado em periódico ou com 

carta de aceite FINAL1, 2 

Classificação – Qualis Odontologia: 

A1 – 100 pts 

A2 – 85 pts 

B1 – 70 pts 

B2 – 55 pts 

B3 – 40 pts 

B4 – 15 pts (no máximo 3 no triênio) 

Livro nacional com ISBN1,2 15 pts (no máximo 2 no triênio) 

Livro internacional com ISBN1,2 30 pts (no máximo 2 no triênio) 

Capítulo de livro nacional com ISBN1,2 5 pts (no máximo 2 no triênio) 

Capítulo de livro internacional com ISBN1,2 10 pts (no máximo 2 no triênio) 

Resumo nacional publicado1,2 3pts 

Resumo internacional publicado1,2 5pts 

Artigo de divulgação em revistas e jornais não 

científicos nacionais1,2 
2pts 

Artigo de divulgação em revistas e jornais não 

científicos internacionais1,2 
4pts 

Organização/coordenação de eventos nacionais 

nas áreas de Odontologia1,2 
4pts/2pts 

Organização/coordenação de eventos 

internacionais nas áreas de Odontologia1,2 
6pts/3pts 

Apresentação de trabalho em evento científico 

nacional1,2 
2pts 

Apresentação de trabalho em evento científico 

internacional1,2 
4pts 
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Monitoria de Graduação com bolsa 4pts (semestre, limite 8 pts)1 

Monitoria de Graduação sem bolsa 2pts (semestre, limite 4 pts) 1 

Monitoria de Pós-Graduação 4pts (semestre, limite 8pts) 1 

Iniciação científica com bolsa 4pts (semestre, limite 16pts) 1 

Iniciação científica sem bolsa 2pts (semestre, limite 8pts) 1 

Bolsista de extensão 4pts (semestre, limite 8pts) 1 

Premiação nacional acadêmica ou associação 

científica2 
2,5pts 

Premiação internacional acadêmica ou associação 

científica2 
5pts 

Classificação geral no exame de seleção de 

ingresso ao curso vigente (mestrado ou doutorado) 

do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

Primeira colocação: 

Segunda colocação: 

Terceira colocação:  

Quarta colocação:  

Quinta colocação:  

Sexta colocação: 

Sétima colocação: 

Oitava colocação: 

Nona colocação: 

Décima colocação: 

6 pts 

5 pts 

4,5 pts 

4 pts 

3,5 pts  

3 pts 

2,5 pts 

2 pts 

1,5 pt 

1 pt 

Atestado de residência em município a 250km de 

Belo Horizonte com necessidade de mudança 

Acrescer a pontuação obtida em 

15% 

Política de Ações Afirmativas para solicitante que 

autodeclarou, durante o processo seletivo, ser 

negro (preto e pardo), indígena ou com deficiência 

(Res. CEPE 02/2017) 

Acrescer a pontuação obtida em 

15% 

Ter recebido conceito inferior a “B” em disciplina 

frequentada no curso vigente (Mestrado ou 

Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia 

Deduzir 15% da pontuação 

obtida 

1Valores limites são aplicados apenas aos candidatos à bolsa de doutorado 
2Para estas atividades, serão considerados os últimos 3 (três) anos, ou seja, a partir de 2016 

inclusive 

 

 

Outras orientações sobre o processo de seleção de candidatos a bolsa de mestrado e 

doutorado encontram-se no Edital 2019 e no Anexo I. 

 

Comissão de Bolsas: 

Profa.Dra. Isabela Almeida Pordeus (Presidente) 

Prof.Dr. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 

Profa.Dra. Cláudia Silami de Magalhães 

Prof.Dr. Felipe Paiva Fonseca 

MS. Suellen da Rocha Mendes (representante discente) 

 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2019 


