SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio de 2011
A Diretora-Geral do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento
à decisão da Congregação do ICS, em reunião extraordinária realizada no dia 10 de
maio de 2011, promulga a seguinte
R E S O L U Ç Ã O:

Art. 1º Ficam aprovadas as Tabelas de Pontuação das provas dos
Concursos Públicos destinados ao ingresso na Carreira do Magistério Superior do
Instituto de Ciências da Saúde da UFPA, conforme os anexos I a V (Anexo I –
Tabela da Prova Escrita; Anexo II – Tabela da Prova Didática; Anexo III – Tabela da
Prova Prática; Anexo IV – Tabela da Prova de Memorial e Anexo V – Tabela do
Julgamento de Títulos), que são partes integrantes e inseparáveis da presente
resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, em 10 de maio de
2011.
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ANEXO I - Avaliação da Prova Escrita

Os itens para a avaliação da Prova Escrita e as respectivas pontuações são:
Itens para avaliação

Pontuação

Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e 2.00
Conclusão.
Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, 4.00
clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade.
Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, 4.00
propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical.
Total
10.0
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ANEXO II - Avaliação da Prova Didática

Os itens para a avaliação da Prova didática e as respectivas pontuações são:

Itens para avaliação
Clareza
das
idéias,
atualização
profundidade na abordagem do tema.
Planejamento e organização.
TOTAL

Pontuação
e 5.00
5.00
10.0
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ANEXO III - TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
(Redação dada pela Resolução nº 05-ICS, de 28 de dezembro de 2011)
I – Prova Prática na forma de Atendimento ao Paciente.
DESCRIÇÃO

Pontuação
Máxima
2.0

1.

Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós-procedimentos

2.

Planejamento e organização do material necessário para execução
do procedimento
Utilização das medidas de biossegurança

2.0

Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento
de acordo com os princípios científicos
Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou
elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios
TOTAL

2.0

3.
4.
5.

2.0

2.0
10.0

II – Prova Prática na forma de Apresentação e Defesa de um Projeto.
DESCRIÇÃO

Pontuação
Máxima
2,0

1.

Adequação e coerência entre objetivos e metodologia da proposta

2.

Viabilidade de aplicação do projeto

2,0

3.

Domínio e segurança do tema proposto

2,0

4.

Aspectos legais e éticos do projeto

2.0

5.

Atendimento imediato ao questionamento quando solicitado pela
comissão examinadora
TOTAL

2.0
10.0

III – Prova Prática na forma de Experimento, Demonstração ou Execução de Métodos e
Técnicas específicas.
DESCRIÇÃO

Pontuação
Máxima
3.0

1.

Fundamento da técnica

2.

Metodologia

3.0

3.

Interpretação dos resultados

4.0

TOTAL

10.0
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IV - Avaliação do Memorial

Os critérios de avaliação e as respectivas pontuações do Memorial são:

Itens para avaliação

Pontuação

I. Domínio dos temas e idéias que tenham dado 2.00
sustentação ao Memorial, atentando, de modo
especial, para sua pertinência em relação à área
de conhecimento do Concurso.
II. Consistência teórica, formativa e prática
1.00
III. Extensão e profundidade dos conhecimentos do 2.00
candidato na área específica do Concurso.
IV. Pertinência, adequação e atualidade das
referências bibliográficas.

1.00

V. Dados da carreira do candidato que revelem
liderança acadêmica e científica.

1.00

VI. Participação do candidato em programas de 2.00
ensino, pesquisa e extensão, bem como em
atividades de administração universitária.
VII. Participação do candidato em outras
atividades, individuais ou em equipe, relacionadas
à área de conhecimento em exame.

1.00

Total

10.0
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ANEXO V - TABELA DE PONTUAÇÃO DO JULGAMENTO DE TÍTULOS
Os critérios de avaliação e as respectivas pontuações do Memorial são:
DESCRIÇÃO
GRUPO I - FORMAÇÃO ACADÊMICA: PESO 2 - (Até 10 pontos)
1. Título de Livre Docência na área de conhecimento objeto do concurso ou
em áreas correlatas.
2. Título de Doutor na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas
correlatas.
3. Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas
correlatas.
4. Certificado de Especialista na área de conhecimento objeto do concurso ou
em áreas correlatas.
5. Certificado de Curso de Aperfeiçoamento (a partir de 180 horas)
OBSERVAÇÃO: Não será pontuada a titulação exigida como requisito
mínimo para inscrição no concurso, sendo que cada Título será
considerado apenas uma vez.
6. Estágio com ou sem bolsa extracurricular, treinamentos
7. Monitoria
8. Cursos de Atualização com carga horária a partir de 20 horas: (Limitado
em 5)

Pontuação

10
10
08
5
3

0,2/sem. letivo
0,3/sem. letivo
0,1 / curso

GRUPO II - PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL:
PESO 3 - (Até 10 pontos)
1 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (na área objeto do concurso ou áreas
correlatas)
1.1. Publicação/Tradução de livro didático com ISBN
1.2. Publicação/Tradução de capítulo de livro com ISBN
1.3. Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial (Qualis
A).
1.4. Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial (Qualis
B).
1.5. Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial (Qualis
C).
1.6. Artigo em periódico de circulação em meios eletrônicos com ISSN
1.7. Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis A).
1.8. Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis B).
1.9. Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis C).
1.10. Trabalho completo em anais de congresso internacional.
1.11. Trabalho completo em anais de congresso nacional.
1.12 Trabalho completo em anais de evento regional.
1.13. Resumo publicado em anais de congresso internacional.
1.14. Resumo publicado em anais de congresso nacional.
1.15. Resumo publicado em anais de congresso regional/local
1.16. Memorial ou tese aprovada em concurso de professor titular
1.17. Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter

4 / livro
1 / capítulo
1,5 / artigo
1 / artigo
0,5 / artigo
0,5 / artigo
0,5 / ano
0,2 / ano
0,1 / ano
0,4 / trabalho
0,2 / trabalho
0,1 / trabalho
0,2 / trabalho
0,1 / trabalho
0,05 / trabalho
2 / concurso
0,4 / artigo
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técnico/divulgativo em revista de circulação internacional.
1.18. Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter
técnico/divulgativo em revista de circulação nacional.
1.19. Resenhas em jornais e revistas de circulação internacional.
1.20. Resenhas em jornais e revistas de circulação nacional.
1.21. Resenhas em jornais e revistas de circulação local.
1.22. Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos ministrados
em eventos internacionais como expositor ou debatedor.
1.23. Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos ministrados
em eventos nacionais como expositor ou debatedor.
1.24. Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos ministrados
em eventos locais como expositor ou debatedor.
1.25. Participação em eventos internacionais
1.26. Participação em eventos nacionais
1.27. Participação em eventos locais
1.28. Premiação em eventos científicos internacionais.
1.29. Premiação em eventos científicos nacionais.
1.30. Premiação em eventos científicos locais.

0,2 / artigo
0,2 / artigo
0,1 / artigo
0,5 / artigo
0,4 / evento
0,3 / evento
0,1 / evento
0,1 / evento
0,05 / evento
0,02 / evento
0,4 / prêmio
0,2 / prêmio
0,05/ prêmio

2 – PROJETO DE PESQUISA
2.1. Coordenação de projetos de pesquisa aprovados e financiados por
agências ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo ou
institucional.
0,5 / projeto
2.2. Participação em projetos de pesquisa aprovados e financiados por agências
ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo ou institucional. 0,3 / projeto
3 – PRODUÇÃO TÉCNICA OU TECNOLÓGICA
3.1. Patente internacional.
3.2. Patente nacional.
3.3. Construção de protótipos, equipamentos e instrumentos, registrados em
Instituição de Ensino Superior (IES) e/ou em instituição Pública ou privada.
3.4. Produção de software /vídeo de caráter acadêmico, aprovados em IES e/ou
em instituição pública ou privada.
3.5. Construção de sites didáticos aprovados em IES.
4 – PRODUÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO
4.1. Coordenação de projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
4.2. Participação em projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
4.3. Supervisão/Preceptoria de projetos extensionistas com reconhecimento
formal, em IES e/ou em instituição pública ou privada. Limitado em 05
4.4. Assessoria / Consultoria de caráter acadêmico registrada em documento
comprobatório. Limitado em 05
5 – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
5.1. Coordenação de eventos científicos internacionais.

2 / patente
1 / patente
0,5 / unidade
0,3 / unidade
0,3 / unidade

0,5 / projeto
0,3 / projeto
0,3 / projeto
0,1 / unidade

0,6 / evento
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5.2. Coordenação de eventos científicos nacionais.
5.3. Coordenação de eventos científicos locais.
5.4. Membro de comissão organizadora de evento científico internacional.
5.5. Membro de comissão organizadora de evento científico nacional.
5.6. Membro de comissão organizadora de evento científico local.

0,3 / evento
0,2 / evento
0,3 / evento
0,1 / evento
0,05 / evento

GRUPO III – ATIVIDADES DIDÁTICAS (ÚLTIMOS 5 ANOS): PESO 3
- (Até 10 pontos)
1. Exercício do Magistério em Nível Superior ou Pós-Graduação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida:
1.1. na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas correlatas.
1.2. em outras áreas do conhecimento.
2. Exercício do Magistério no 2º Grau ou Profissionalizante:
3. Exercício do Magistério no 1º Grau
4. Orientação de Tese de Doutorado concluída:
4.1. Co-Orientação de Tese de Doutorado concluída:
4.2. Participação em Banca de qualificação para o Doutorado
4.3. Participação em Banca de defesa de Tese de Doutorado
5. Orientação de Mestrado concluída:
5.1. Co-Orientação de Dissertação Mestrado concluída:
5.2. Participação em Banca de qualificação para o Mestrado
5.3. Participação em Banca de defesa de Dissertação de Mestrado
6. Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado em 5)
6.1. Co-Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado em
5)
6.2. Participação em Banca de defesa de Monografia Especialização:
(Limitado em 5)
7. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Graduação
concluída: (Limitado em 5)
7.1. Co-Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação
concluída: (Limitado em 5)
7.2. Participação em Banca de defesa de TCC: (Limitado em 5)
8. Orientação de Iniciação Científica concluída
9. Coordenação de projeto de ensino de caráter interinstitucional, efetivamente
em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela Instituição).
10. Coordenação de projeto de ensino envolvendo mais de uma
Unidade/Instituição Acadêmica, efetivamente em desenvolvimento ou
concluído no ano (aprovado pela Instituição).
11. Coordenação de projeto de ensino da Instituição Acadêmica, efetivamente
em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela Instituição).
12. Coordenação de Curso de Especialização.
13. Participação em projeto de ensino de caráter interinstitucional,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
14. Participação em projeto de ensino entre Unidades/Instituições Acadêmicas,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela

0,3 / semestre
0,1 / semestre
0,1 / semestre
0,05/semestre
0,6 / aluno
0,3 / aluno
0,2 / banca
0,2 / banca
0,4 / aluno
0,2 / aluno
0,1 / banca
0,1 / banca
0,2 / monogr.
0,1 / monog.
0,05 / banca
0,1 / tcc
0,05 / tcc
0,02 / banca
0,1 / aluno
0,3 / projeto

0,2 / projeto
0,1 / projeto
0,2 / projeto

0,2 / projeto
0,1 / projeto
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Instituição).
GRUPO IV – ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS: PESO 2 (Até 10 pontos)
1. Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área sob concurso.
2. Cargos de Gestão em instituições públicas e/ou privadas
3. Representação em Conselho Superior de IES públicas e/ou privadas.
4. Coordenação/presidência de comissões institucionais
5. Membro de comissões institucionais.
6. Coordenação/presidência de comissões permanentes institucionais.
7. Membro de comissões permanentes institucionais.
8. Coordenação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.
9. Participação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.
10. Membro de comitê especial / CAPES e CNPQ.
11. Consultoria científica ad-hoc para instituições governamentais, projetos,
artigos científicos.
12. Prêmios e Láureas.
13. Aprovação em concurso público.
14. Treinamentos e/ou estágio como profissional com o mínimo de 180 hs

0,5 / ano
0,8 / mandato
0,2 / mandato
0,1 / comissão
0,05/comissão
0,2 / comissão
0,1 / comissão
0,2 / comissão
0,1 / comissão
0,3 / ano
0,2 / consult.
0,1 / prêmio
0,5/concurso
0,2/ano

