CIRCULAR PARA SELEÇÃO PROJETO DE VERÃO FUNORTE / FASI - Nº. 08/2017
AVALIAÇÃO CURRICULAR PADRONIZADA – ANEXO II
1- Preencher, na coluna “DOCUMENTOS”, a pontuação alcançada no item, conforme situação comprovada pelo
candidato através de documentos. Não ultrapassar os pontos máximos permitidos para cada tópico.
2- Não preencha a última coluna (sombreada). Essa coluna será utilizada pelos avaliadores, que anotarão os pontos
obtidos em cada item em que o comprovante conferir com o padrão exigido e registrarão zero para os itens em que
o comprovante não conferir com o padrão exigido.
3- Somar os pontos obtidos em cada item e registrar o total no final da tabela de avaliação curricular.
4- Esta avaliação curricular oferece uma distribuição total de 20 (vinte) pontos.
PONTOS DOCUMENTOS
AVALIADOR
1. APROVEITAMENTO CURRICULAR (Máximo 3,0 pontos)
Considerando o Índice geral de aproveitamento de curso do histórico escolar na graduação, até o período cursado:
1A) Índice geral de aproveitamento igual ou superior a 90%.
3,0
1B) Índice geral de aproveitamento entre 85% a 89%.
2,0
1C) Índice geral de aproveitamento inferior a 80%.
1,0
2. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES (Máximo 3,0 pontos)
2,0
2A) Participação de Ligas Acadêmicas
2B) Estágio extracurricular prático, com duração de 6 meses ou mais e carga
1,0
horária mínima de 180 h, realizados em serviços de saúde
3. TRABALHOS COMUNITÁRIOS (Máximo 2,0 pontos)
3A) Trabalho comunitário voluntário, com carga horária mínima de 40 h
1,0
4. MONITORIAS (Máximo 2,0 pontos)
4A) Monitoria de disciplina da grade curricular, com declaração ou
1,0
certificado da Instituição de Ensino
5. ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS (Máximo 7,0 pontos)
Se houver mais de uma publicação, apresentação ou organização, somar a pontuação e lançar apenas o total na coluna
“DOCUMENTOS”, não ultrapassando os pontos máximos permitidos para este tópico.
5A) Publicação de resumo em anais de evento científico
0,3
5B) Publicação de artigo em revista nacional
0,8
5C) Publicação de artigo em revista internacional
1,2
5D) Apresentação de pôster em evento científico
0,3
5E) Apresentação na forma oral em evento científico
0,6
5F) Organização de liga acadêmica ou evento científico
0,7
6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (Máximo 2,0 pontos)
Se houver mais de uma participação, somar a pontuação e lançar apenas o total na coluna “DOCUMENTOS”, não
ultrapassando os pontos máximos permitidos para este tópico.
6A) Participação em evento científico
0,2
7. CONHECIMENTOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (Máximo 1,0 pontos)
7A) Língua Inglesa: fluência oral e escrita, comprovada com testes
1,0
reconhecidos (Michigan, Cambridge, FCE, TOEFL e similares)
7B) Língua Inglesa: estudos em nível avançado (certificado de conclusão de
0,8
curso)
7C) Língua Inglesa: estudos em nível intermediário (certificado de conclusão
0,7
de curso)
7D) Língua Inglesa: estudos em nível básico (certificado de conclusão de
0,5
curso)
7E) Outras línguas (estrangeiras e/ou Libras): conhecimento intermediário
0,5
comprovado (certificado de conclusão de curso)
TOTAL DE PONTOS

Assinatura do(a) Candidato(a): _____________________________________________
Assinatura do(a) AVALIADORES: _____________________________________________

