Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação em Bioestatística

RESOLUÇÃO Nº 005/2014-PBE
Aprova tabela de pontuação e critérios
para atribuição de créditos em atividades
complementares do Programa de PósGraduação em Bioestatística,

Considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em
Bioestatística, o qual foi instituído por meio da Resolução no 026/2012-CI/CCE, de
20/06/2012 e as alterações aprovadas pela Resolução no 004/2013-PBE, de
01/10/2013.
Considerando a reunião do Conselho Acadêmico do Programa de
Pós-Graduação em Bioestatística, realizada no dia 03 de setembro de 2014.
O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM BIOESTATÍSTICA APROVOU, E EU, COORDENADORA,
SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1o - Aprovar a tabela
complementares, conforme anexo.

de

pontuação

das

atividades

Art. 2o - Estabelecer os critérios referentes à validação dos créditos
para as atividades complementares, conforme anexo.
Art. 3o - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 04 de setembro de 2014.
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Tabela de Pontuação das Atividades Complementares
Pesquisa

Pontuação em horas

Ouvinte em defesa pública de
qualificação/dissertação de mestrado PBE

03 h por atividade

Participação em Grupo de Pesquisa PBE

01 h por reunião de grupo

Total h

Participação em Palestras, Seminários, Conferências, 01h30min por evento
Eventos, entre outros, como ouvinte
Participação em Eventos com Apresentação de
trabalho (inclusive minicurso)
Apresentação de Palestras Avulsas ou
Membro de Comissão organizadora de Evento

10 h por apresentação de pôster
15 h por apresentação trabalho oral
15 h por atividade

Publicação de trabalho em periódico Qualis
(com orientador)

60 h por publicação A1, A2, B1
45 h por publicação B2, B3, B4
30 h por artigo no prelo
20 h por artigo encaminhado para
revista indexada

Publicação de trabalho completo
(inclusive livreto de minicurso) em anais

15 h por atividade

Prêmios de caráter científico ou tecnológico
(ex. melhor pôster)

15 h por atividade - Nacional
30 h por atividade - Internacional

Representante Discente

15 h por ano

01 crédito = 15 h

Critérios para validação dos créditos:
1) As publicações deverão ser prioritárias na linha de pesquisa da dissertação e com a participação do
orientador. As publicações deverão ser em periódicos Qualis, preferencialmente na área Interdisciplinar.
2) Para a computação dos créditos, o mestrando deverá apresentar a ficha preenchida com cópia anexa
comprovando todas as atividades realizadas (cópia dos resumos, artigos, respectivos comprovantes de
apresentação, prelo, etc.).
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Ficha de Pontuação de Atividades Complementares
Programa de Mestrado em Bioestatística
Discente: _______________________________________________________________________
Orientador: ______________________________________________________________________
Atividade Complementar

Data da
Horas
Atividade

Ass. do
Discente

Total de Horas Cursadas em Atividades Complementares:
(01 crédito = 15 h)

Data de entrega na secretaria: ____ /____ / ______
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Ass. do Prof.
Orientador

