
 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA 

Atividades complementares de acordo com os artigos 40 e 48 do Regimento do Mestrado Ensino e 

Saúde na Amazônia (ESA).  

Discente: 
Orientador: 
 

Ano de entrada: 
 (  ) 2015 (  ) 2016  (  ) 2017 (  ) 2018 

 
Estágio supervisionado obrigatório/ estágio de ensino com orientador ou por ele designado na Uepa. 1,0 1,0  

 
Observações: 

1-  A participação na atividade complementar deverá ter sido realizada durante o efetivo período de matrícula no 
mestrado.  

2-  Cabe a cada aluno apresentar o comprovante das atividades (cópia) que participou. 
3- As produções bibliográficas e técnicas deverão ser em conjunto: orientador e pós-graduando. 

 

Avaliador (a): 

Belém, __ de ____________ de 201_. 

ATIVIDADE RELACIONADA ÀS LINHAS 
DE PESQUISA DO MESTRADO 

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES CRÉDITOS MÁXIMO DE 
CRÉDITOS/ 

ITEM 

PONTUAÇÃ
O 

Produção bibliográfica (Com Orientador) Artigo completo publicado em periódico: 
-Com Qualis CAPES na área de ensino 
-Com Qualis CAPES 
-Sem Qualis CAPES  

 
2,0 
1,0 
0,5 

4  

-Livros e capítulos  
-Textos em jornais ou revistas Tradução; 
 -Prefácio, posfácio. 
- Resumo ou Trabalhos publicados em anais de congressos 

1,0 
0,5 
0,5 
0,5 

2  

Participação em Eventos como 
conferencista, ou palestrante, 
organizador, comissão científica 
(relacionado à linha de pesquisa do 
Mestrado) 

-Internacional 
-Nacional 

1,0 
0,5 

1  

-Regional 
0,5 (>10 horas) 

0,25 (< 10 horas) 
 

  

Participação em Eventos   Ouvinte  0,25 0,5  

Produção Técnica  na área de ensino 
 

-Assessoria e consultoria; 
-Programas de computador sem registro; 
-Produtos tecnológicos, 
-Processos e técnicas; 
-Trabalhos técnicos (Banca, TCC, Pôster); 
-Cartas, mapas ou similares; 
-Curso de curta duração ministrado (com carga horária 
mínima de 10 h); 
-Desenvolvimento de material didático ou institucional; 
-Editoração; 
-Manutenção de obra artística; 
-Maquete; 
-Entrevistas, mesas redondas; programas e comentários na 
mídia; relatório de pesquisa; 
-Redes sociais, websites e blogs. 

0,5 2 

 

Atividade de Ensino -Preceptoria de Residências, tutorias, supervisão de 
estágios, PET, Pró-saúde, treinamentos em sala de aula, 
laboratórios e outros ambientes de ensino, com carga 
horária mínima de 30h. 

1,0 1  

TOTAL:    


