PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE DESEMPATE PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS CAPES/PROSUP
A Comissão CAPES/PROSUP, em reunião no dia 06/03/2013, decidiu que os candidatos a BOLSA
CAPES/PROSUP do Mestrado em Psicologia da Saúde serão avaliados e classificados com base nos seguintes
critérios:
I - Produção bibliográfica dos últimos cinco anos (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) PESO: 6









Livro integral publicado = 10
Capítulo de livro publicado = 5
Artigo publicado em periódico científico = 5
Trabalho completo publicado em anais = 3
Resumo publicado em anais de evento científico = 1
Artigo publicado em revista = 1
Artigo publicado em jornal = 1
Produção bibliográfica compartilhada com o Programa = 1

II – Produção técnica dos últimos cinco anos (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) PESO = 2











Organizador ou editor de livro = 10
Editor de revista = 10
Ministrar curso em evento científico = 5
Participar de diretoria de entidade científica = 5
Participar de comissão de evento científico = 5
Apresentar trabalho em evento científico = 5
Participar como membro de entidade científica = 3
Proferir palestra ou conferência = 3
Participar de grupo de pesquisa do programa = 2
Participar de grupo de pesquisa de universidades ou sociedade científica = 1

III – Projeto de pesquisa – PESO = 2






Maturidade do projeto (fundamentação teórica consistente e atual; clareza dos objetivos; adequação do
método; referências atuais): de zero a 05 pontos.
Relevância científica do projeto (contribuição do projeto ao avanço do conhecimento em psicologia da
saúde): de zero a 04 pontos.
Relevância social do projeto (contribuição do projeto para o desenvolvimento social): de zero a 03 pontos.
Estrutura formal do projeto (linguagem, incluindo clareza de idéias, ortografia e construção gramatical;
adequação às Normas ABNT) = de zero a 02 pontos.
Avaliação Acadêmica = de zero a 06 pontos

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1º - Pontuação obtida com a produção bibliográfica
2º - Pontuação obtida com a produção técnica
3º - Pontuação obtida com o projeto de pesquisa

1

