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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO 

NO PET ENGENHARIA BIOMÉDICA – ANEXO 1 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

CONFORME O ITEM 5.2.1.2 DESTE EDITAL 

 

NOME:  MATRÍCULA:  

Você está se candidatando para a vaga destinada a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas, utilizando por analogia a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012?   (   )Sim  (   )Não 

 
ITEM 

 
PONTUAÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
TOTAL DE HORAS 

TOTAL 

DE 

PONTOS 

 
 

Monitoria 

0,5 pontos por cada monitoria. 

Pontuação máxima:  

1,5  pontos 

0 

Não se aplica. Para 

este item será levado 

em consideração a 

quantidade de 

monitorias 

multiplicada por 0,5. 

0 

 

Iniciação 

Científica 

0,5 pontos por semestre. 

Pontuação máxima: 2,0 pontos 
0 

Não se aplica. Para 

este item será levado 

em consideração a 

quantidade de 

semestres da iniciação 

científica multiplicada 
por 0,5. 

0 

 
 

Artigos e/ou 

resumos publicados 

0,5 pontos por artigo e/ou 

resumo publicado. 

Pontuação máxima: 1,5 pontos 

0 

Não se aplica. Para 

este item será levado 

em consideração a 

quantidade de 

trabalhos e/ou resumos 

publicados 
multiplicados por 0,5. 

0 

 
Participação em 

minicursos e 

workshops 

0,5 pontos a cada 8 horas de 

atividade*. 

Pontuação máxima: 1,5 pontos 

Não se aplica. O total 

de horas de todas os 

minicursos e 

workshops deverá ser 

somado e depois 
contabilizado. 

 

0 0 

 
Participação em 

palestras e lives 0,2 pontos por palestra. 

Pontuação máxima: 1,0 ponto 

0 

Não se aplica. Para 

este item será levado 

em consideração a 

quantidade de 

palestras multiplicados 

por 0,2. 

0 

Participação em 

atividades de extensão 

em áreas afins: Projetos 

de extensão e trabalhos 

voluntários. 

1,25 pontos por atividade. 

 

 Pontuação máxima:  

2,5 pontos 

0 

Não se aplica. Para 

este item será levado 

em consideração a 

quantidade de 

atividades de extensão 

multiplicado por 1,25. 

0 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
10 PONTOS PONTUAÇÃO OBTIDA 0 

 

*O total de horas de todas as atividades será somado e depois contabilizado. 
 

10 
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