
 

 
 
 

 

Universidade Estadual de Maringá 
Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia 

 
E D I T A L Nº 003/2022-PBF/SELEÇÃO BOLSAS - Mestrado 

 
A Professora Dra Simone Aparecida Galerani Mossini, 
Presidente da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-

Graduação em Biociências e Fisiopatologia do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias,... 

 
TORNA PÚBLICO: 

 

Artigo 1º - A inscrição para o processo de seleção de bolsas de estudo junto ao Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia para o ano de 2023 será realizada no 
período de 1º a 06 de dezembro de 2022. 

Parágrafo Único: A bolsa objeto desta seleção terá duração de 12 meses a partir da data de 
implementação, podendo ser renovada por igual período, ou até a defesa da dissertação, no prazo 
regulamentar de 24 meses. 

Artigo 2º - Poderão inscrever-se os alunos aprovados na prova de seleção do curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Biociênciase Fisiopatologia (PBF) e pós-graduandos já matriculados 
no programa. 

Artigo 3º - A classificação será obtida por meio do somatório da Nota da Prova Escrita e da Pontuação 
do Currículo, conforme previsto na Portaria nº 170/2021-PBF (quadro de pontuação em anexo). 

Parágrafo 1º - Será atribuída nota 0,0 (zero) no item currículo ao candidato que não anexá-lo à ficha 
de inscrição, não documentá-lo ou apresentar documentos que não se enquadram nas atividades 
elencadas nos grupos: 1 – experiência profissional em áreas afins; 2- cursos; 3-participação acadêmica; 
e 4- produção intelectual. 

Parágrafo 2º - Toda documentação deverá ser encaminhada ao e-mail da secretaria do PBF (sec-
pbf@uem.br), em um único arquivo PDF na seguinte ordem: ficha de inscrição, currículo documentado 
na sequênciados grupos 1, 2, 3 e 4 descritas no Parágrafo 1º, quadro de pontuação preenchido. 

Artigo 4º -Os candidatos interessados em pleitear bolsa deverão: 

1) Inscrever-se por meio de requerimento próprio no dia 1º a 06 de dezembro de 2022. 

2) Encaminhar ao e-mail da secretaria do PBF (sec-pbf@uem.br), em um único arquivo PDF na 
seguinte ordem: ficha de inscrição, currículo documentado na sequência dos grupos 1, 2, 3 e 4 
descritas no Parágrafo 1º, documentos comprobatórios e quadro de pontuação preenchido. Será 
considerado o período de 01/2018 a 12/2022 para comprovação do currículo. 

Artigo 5º - O resultado do processo seletivo e período para entrega de documentos relativos à bolsa 
será divulgado em edital posterior 
 
PUBLIQUE-SE. 

Maringá, 30 de novembro de 2022. 
 

 
Prof.ª Dr.ªSimone Aparecida Galerani Mossini 

Presidente 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia – PBF 

Avenida Colombo, 5790 – Bloco T-20 - sala 110 - CEP 87020-900 – Maringá – PR - Fone: (44) 3011-4805 

www.pbf.uem.br –  e-mail: sec.pbf@gmail.com 

 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi 
afixado na Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em Biociências 
e Fisiopatologia, Bloco T-20, sala 
110, em 30/11/2022 às17h. 
 

Vania Azevedo Cardoso 
Secretária 



 

 
 
 

PONTUAÇÃO CURRICULAR – PROCESSO SELETIVO  
BOLSAS MESTRADO 2022 

Portaria 170/2021-PBF 
 

 
CANDIDATO: 

PONTUAÇÃO CURRÍCULO: __________________ 
 

 
 
 

GRUPO 1-  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ÁREAS AFINS 
 
 

ATIVIDADES 
PONTUAÇÃO 

POR ANO 

PONTUAÇÃO DO ALUNO 

Docência em ensino de terceiro grau 5  

Docência em ensino fundamental e médio 3  

Tempo de serviço como pesquisador de nível 
superior 

5  

Docência em cursos de especialização 2 pts /disciplina limitado a 3 
disciplinas/ano 

 

TOTAL  

 

 
 

GRUPO 2-  CURSOS  
 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO DO ALUNO 

Residência 25 pts  

Especialização 5 pts por curso limitado a três 
cursos 

 

TOTAL  

 
 

 

GRUPO 3 - PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO DO ALUNO 

Participação em programa institucional de 
iniciação científica (PIBIC/PIC e PET/Capes) 

5 pts / ano letivo 

Limitado a 1 por ano  

 

Membro de banca examinadora 
1 pt./banca limitado a 5 

bancas/ano 
 

Participação em projeto institucional de pesquisa  

2 pts / ano letivo 

Limitada a participação em 1 
projeto por ano  

 

Participação em projeto institucional de ensino ou 
extensão 

1 pts / ano letivo 

Limitada a participação em 1 
projeto de cada modalidade por 

ano 

 

Participação em monitoria 1 pts / ano letivo   

 
 
 
 



 

 
 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO DO ALUNO 

Participação em entrevista de TV ou rádio sobre 
pesquisa 

0,2 pts por participação 

Limitada a 5 participações por 
ano 

 

Participação na organização de eventos 
científicos  

0,5 pts por evento  

Limitado a 2 por ano 

 

Participação na organização de eventos de 
divulgação e popularização do conhecimento 
científico 

0,2 pts por evento 

Limitado a 5 eventos por ano 

 

Coordenador de projeto institucional de pesquisa, 
ensino ou extensão  

5 pts /ano letivo 

Limitada a coordenação de 1 
projeto por ano de cada 

modalidade 

 

Orientação de TCC 
3 pts por orientação limitado a 

dois orientados por ano 
 

Orientação em programa institucional de 
iniciação científica (PIC, PIBIC, PET/CAPES) 

5 pts / ano letivo 

Limitada a orientação em 2 
projetos por ano 

 

Orientação em monitoria 1 pts /ano letivo  

Atuação como consultor de revistas científicas 
indexadas 

0,15 pts por artigo avaliado 

Limitado a 2 artigos por ano 

 

Atuação como consultor em revistas científicas 
não indexadas 

0,1 pts por artigo avaliado 

Limitado a 2 artigos por ano 

 

Graduação sanduíche no exterior 5 pts /semestre  

Estágio/projeto realizado no exterior com carga 
horária mínima de 40 horas 

5 pts 
 

OBS: Só serão aceitos documentos emitidos pelos órgãos competentes da 
instituição. 

 Não serão consideradas declarações com sobreposições de duas atividades 
em projetos, num mesmo período. 

 

TOTAL 
 
 

 
 

GRUPO 4-  PRODUÇÃO INTELECTUAL  
 

ATIVIDADES 
COMPROVANTE PONTUAÇÃO POR 

UNIDADE 
PONTUAÇÃO DO 

ALUNO 

Resumo apresentado em evento realizado 
no exterior, 1º autor 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

5 pts/res. Expandido 
4 pts./res. simples 

 

Resumo apresentado em evento realizado 
no exterior, co-autor 

Declaração em 
Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

3 pts/res. Expandido 
2 pts./res. simples 

 

Resumo apresentado em evento de 
abrangência nacional ou internacional 
realizado no Brasil, 1º autor 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

3 pts/res. Expandido 
2 pts./res. simples 

 

Resumo apresentado em evento de 
abrangência nacional ou internacional 
realizado no Brasil, co-autor 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

2 pts/res. Expandido 
1 pt./res. simples 

 

Resumo apresentado em evento científico 
de abrangência regional, 1º autor 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

2 pts/res. Expandido 
1 pt./res. simples 

Limitado ao máximo 
de 2 por ano 

 

Resumo apresentado em evento científico 
de abrangência regional, co-autor 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

1 pt/res. Expandido 
0,5 pt./res. simples 

Limitado ao máximo 
de 2 por ano 

 



 

 
 
 

ATIVIDADES 
COMPROVANTE PONTUAÇÃO POR 

UNIDADE 
PONTUAÇÃO DO 

ALUNO 

Conferência, palestras ministradas ou aula 
em EAD 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

0,2 pts / palestra ou 
conferência 

Limitado ao máximo 
de 5 por ano 

 

Ministrante de curso/treinamento com 
duração mínima de 4 horas 

Documento emitido 
pelos organizadores 

do evento 

0,2 pts /curso ou 
treinamento 

Limitado ao máximo 
de 5 por ano 

 

Trabalhos premiados em evento 
Certificado ou 

declaração 
0,5 pts /prêmio 

 

Publicação de texto de divulgação 
científica 

Cópia do texto 
publicado ou 

declaração do órgão 
de divulgação 

0,5 pts /texto 
Limitado ao máximo 

de 2 por ano 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia A1 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

100 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia A2 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

85 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia A3 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

70 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia A4 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

60 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia B1 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

50 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia B2 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

35 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia B3 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

20 pts/artigo 

 

Artigo publicado/aceito em periódico 
Qualis CAPES Farmácia B4  

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

10 pts/artigo 

 

Artigo publicado em periódico Qualis 
CAPES Farmácia C 

Primeira página do 
artigo publicado ou 

aceite final com 
identificação dos 

autores 

3 pontos/artigo 

 

Livro (deve conter ISBN) 
Capa e folha com 
ficha catalográfica 

20 pts p/ nacional 
25 pts p/ internacional 

 

Capítulo de livro (deve conter ISBN) 

Capa, ficha 
catalográfica e 

primeira página do 
capítulo 

10 pts nacional 
15 pts internacional 
Limitado a dois/ano 

 

Revisão de Artigo Internacional 
Documento emitido 
pelos editores do 

periódico 
5 pts/artigo 

 



 

 
 
 

ATIVIDADES 
COMPROVANTE PONTUAÇÃO POR 

UNIDADE 
PONTUAÇÃO DO 

ALUNO 

Revisão de Artigo Nacional 
Documento emitido 
pelos editores do 

periódico 
3 pts/artigo 

 

Confecção de Material Didático 

Material escrito: 
cópia do material 
impresso ou digital 
Modelo didático ou 
maquete: fotografia 

3 pts/material limitado 
a dois/ano 

 

Patente 

Depósito da 
patente 

https://gru.inpi.gov.br
/pePI/jsp/patentes/P
atenteSearchAvanca
do.jsp 

10 pts/patente 

 

Publicação 
da patente 

https://gru.inpi.gov.br
/pePI/jsp/patentes/P
atenteSearchAvanca
do.jsp 

20 pts/patente 

 

Carta 
Patente 

https://gru.inpi.gov.br
/pePI/jsp/patentes/P
atenteSearchAvanca
do.jsp 

85 pts/patente 

 

Patente 
Licenciada 

https://gru.inpi.gov.br
/pePI/jsp/patentes/P
atenteSearchAvanca
do.jsp 

100 pts/patente 

 

OBS: Será considerado como artigo publicado o trabalho que identifique o veículo, 
o volume e/ou número da publicação, e número das páginas. 

 

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


