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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROPESP 39/2017 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, torna pública a retificação do EDITAL PROPESP Nº 37/2017 no Anexo I, Ficha de 
Avaliação n. 4 - LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DO SETOR DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (LABMU-SEBISA), que passa a ter a seguinte redação: 
 
Candidato:    

   

 Graduação na área ou áreas afins, conforme Edital de seleção 50  

   

Titulação Acadêmica - Considerar somente a maior titulação. Pontos Cálculo 
1.1. Doutorado concluído na áreas especificadas conforme Edital de seleção 30  

1.2. Doutorado em andamento na áreas especificadas conforme Edital de seleção 25  

1.3 Mestrado concluído na área ou área afim, conforme Edital de seleção 15  

1.4 Mestrado em andamento na área ou área afim, conforme Edital de seleção 10  

1.5 Especialização na área ou área afim, conforme Edital de seleção. 5  

 Pontuação Obtida  

   

2 Atividades Profissionais   

2.1 Atividade profissional na área ou área afim, conforme o edital de seleção (exceto ensino) 
(n.o de anos:          )× 10 =  

2.2  Estágios de aperfeiçoamento não obrigatório comprovado na área ou área afim, conforme o edital 

de seleção (exceto ensino) (n.o de horas:      )× 0,025 =  

 Pontuação Obtida  

   

3 Atividades Acadêmicas   

3.1 Participação como bolsista em PIBIC; BIC, PIBIT ou correlatos (n.o de anos:        )× 10 =  

3.2 Participação como voluntário em PIBIC; BIC, PROVIC, PIBIT ou correlatos. (n.o de anos:        )× 10 =  

3.3 Cursos e palestras em áreas afins conforme Edital de seleção. (n.o de horas:      )×0,025 =  

3.4 Apresentação de trabalhos, na forma oral ou de pôster, em congressos, simpósios, semanas e 

eventos correlatos na área ou áreas afins 

(n.o de 

apresentações:      )×0,5 = 

 

3.5  Artigo científico publicado em revistas indexadas no QUALIS Capes da área ou áreas afins. 
(n.o de publicações indexadas:             

)×3,0 = 

 

3.6 Artigo científico publicado em revista não indexada; resumo e resumo expandido em anais de 

eventos ou congressos 

(n.o de publicações não indexadas:             

)×1 = 

 

 Pontuação Obtida  

 Pontuação Total  

 
 

Ponta Grossa, 06 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Osnara Maria Mongruel Gomes 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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