AREMG – PSU2019
Esclarecimentos sobre preenchimento de modelo de avaliação curricular
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ITEM – AVALIAÇÃO CURRICULAR ENTRADA PRÉ- REQUISITO
No somatório da pontuação máxima por item terá o total de 15 pontos. A pontuação máxima atribuída será de 10
pontos, mesmo que o candidato obtenha mais de 10 pontos no somatório, conforme consta nos editais.
Abaixo está descrito a pontuação máxima por item e quais subitens são somatórios ou excludentes.
ITEM 1. AVALIAÇÃO DURANTE A RESIDÊNCIA MÉDICA DE PRÉ-REQUISITO:
Escolher apenas 1 dos itens. PONTUAÇÃO MÁXIMA = 2,0 PONTOS

ITEM
Item 1
1a
1b
1c

ATIVIDIDADE
Rendimento médio igual ou superior a 80% ou conceitos “A” ou “B”
Rendimento médio entre 70% e 79,9% ou conceito “C”
Notas ou conceitos que não se enquadram nos critérios exigidos

PONTOS
2,0
1,0
0,15

ITEM 2 CONHECIMENTO EM INGLES OU OUTRA LÍNGUA ESTRANGEIRA, EXCETO
LÍNGUA PATRIA DO CANDIDATO
Conforme descrito, você só pode escolher um item, então a PONTUAÇÃO MÁXIMA É DE 1,0
PONTO, se você escolher o item 2a. Se você escolher qualquer um dos outros itens a pontuação será
somente para o item escolhido DE MAIOR VALOR, não havendo somatório de itens. A partir do
momento que você escolher um item os demais serão automaticamente excluídos.
Selecione no item 2 dentre as 5 opções disponíveis aquela que corresponda a seu nível de conhecimento em LÍNGUA
ESTRANGEIRA e escreva na(s) página(s) dos comprovantes, qual opção você selecionou, conforme descrito no
quadro abaixo.

ITEM
Item 2
2a

ATIVIDIDADE
Titulo avançado em inglês

PONTOS
1,0

2b

Titulo intermediário em inglês

0,5

2c

Titulo avançado em outra língua diferente da língua pátria do
candidato
Ter cursado 4 semestres completos de língua diferente da língua
pátria do candidato e ter sido aprovado em todos os semestres em
Faculdade de Letras ou constante no histórico escolar do curso de

0,5

2d

0,5

medicina

2e

Titulo intermediário em outra língua diferente da língua pátria do
candidato

0,25

ITEM 3 RESIDÊNCIA MÉDICA EM AREA DISTINTA DO PRE REQUISITO (Credenciada pela
CNRM/MEC), OU MESTRADO EM MEDICINA, OU CURSO ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA
MÉDICA RECONHECIDO PELO MEC OU TÍTULO DE ESPECIALISTA CONFERIDO POR
SOCIEDADE DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM AREA DISTINTA DO PRE REQUISITO, E
REALIZADO INTEGRALMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA
Só pode escolher um dos itens. A partir do momento que você escolher um dos itens os demais serão
automaticamente excluídos. PONTUAÇÃO MÁXIMA = 2,0 PONTOS
ITEM
Item 3

3a

ATIVIDADE
Residência Médica em área diferente do pré requisito.

PONT
2,0

3b

Mestrado em Medicina reconhecido pela CAPES

2,0

3c

Título de especialista por sociedade de especialidade ou
especialização reconhecida pelo MEC (com carga horária mínima
de 360 horas) realizada integralmente após o termino do curso
medico, em área diferente do pré requisito.

2,0

ITEM 4. REPRESENTAÇÃO DE MÉDICOS RESIDENTES
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 1,0 PONTO

ITEM
Item 4

ATIVIDADE

PONTOS
Representante de médicos residentes na COREME na instituição do PRM, ou 1,0
em Comissão Estadual de Residência Médica – CEREM, ou em Associações
Estadual ou Nacional de Residentes (ANMR) com duração mínima de 1 ano

ITEM 5 APRESENTAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO DE TEMAS
RELACIONADOS AO PROGRAMA DO PRÉ-REQUISITO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Pode pontuar como 5a e como 5b. Em cada um dos subitens só pode escolher uma das opções. Se optar por
5a1, o 5a2 será automaticamente excluído e vice-versa. Se optar por 5b1, o 5b2 será automaticamente excluído
e vice-versa.
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 2,0 PONTOS (1,0 em 5a e 1,0 em 5b)
ITEM
Item
5a
5

5a1

ATIVIDADES
PONTOS
02 (DUAS) apresentações de trabalhos diferentes em eventos 1,0
científicos diferentes nos últimos 5 anos, com temas relacionados ao
programa do pré-requisito. Autoria ou coautoria de trabalho em
apresentação oral, como tema livre ou como pôster em eventos
científicos da área médica de abrangência local (instituição), regional,
estadual, nacional ou internacional.

5a2

5b

5b1

5b2

01 (UMA) apresentação de trabalho em evento científico nos
últimos 5 anos, com temas relacionados ao programa do prérequisito. Autoria ou coautoria de trabalho em apresentação oral, como
tema livre ou como pôster em eventos científicos da área médica de
abrangência local (instituição), regional, estadual, nacional ou
internacional
a) 02 (DUAS) publicações como autor ou coautor de trabalho

0,5

1,0
completo ou de resumo de trabalho ou relato de casos comentados
em anais em revista indexada ou suplementos de revistas indexadas
nos últimos 5 anos, com temas relacionados ao programa do prérequisito (trabalhos diferentes entre si e diferentes de 5a).
01 (UMA) publicação como autor ou coautor de trabalho completo
0,5
ou de resumo de trabalho em anais em revista indexada ou
suplementos de revistas indexadas nos últimos 5 anos, com temas
relacionados ao programa do pré-requisito (diferente de 5a)

ITEM 6. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INDEXADA E PUBLICAÇÃO
DE LIVROS OU CAPÍTULO DE LIVROS
Pode pontuar como 6a e como 6b. Em cada um dos subitens só pode escolher uma das opções. Se optar por
6a1, o 6a2 será automaticamente excluído e vice-versa. Se optar por 6b1, o 6b2 será automaticamente excluído
e vice-versa.
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 3,0 PONTOS sendo 2,0 em 6a e 1,0 em 6b

ITEM
Item 6 6a

6a1
6a2

6b

6b1

ATIVIDADES
02 (DUAS) publicações como autor ou coautor de artigos científicos
em revistas indexadas (artigos diferentes)
01 (UMA) publicação como autor ou coautor de artigo científico em
revista indexada

PONTOS
2,0

02 (duas) publicações como autor ou coautor de livros ou de capítulos
de livro técnico da área médica, nos últimos 5 anos, com temas
relacionados ao programa do pré-requisito, EXCLUINDO-SE livros sem

1,0

1,0

ficha catalográfica, publicações como manuais de procedimentos ou
similares, questões de provas comentadas, publicações internas de
Instituições, ou outras publicações equivalentes

6b2

01 (uma) publicação como autor ou coautor de livro ou de capítulo de
livro técnico da área médica, nos últimos 5 anos, com temas
relacionados ao programa do pré-requisito, EXCLUINDO-SE livros sem

0,5

ficha catalográfica, publicações como manuais de procedimentos ou
similares, questões de provas comentadas, publicações internas de
Instituições, ou outras publicações equivalentes

ITEM 7 CURSOS DE SUPORTE AVANÇADO A VIDA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 16 HORAS E
CURSOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS,
MINISTRADOS POR ENTIDADES INTERNACIONALMENTE RECONHECIDAS OU CURSO INTENSIVO DE
CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO DE HABILIDADES MÉDICAS RELATIVAS AO SUPORTE
À VIDA
Só pode pontuar como 7a OU como 7b. Ao escolher uma das opções a outra será automaticamente excluída.
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 2,0

ITEM
Item 7

7a

ATIVIDADES

PONTOS

Aprovação em 1 curso de suporte avançado à vida
com duração mínima de 16 horas, realizado nos
últimos 05 anos

1,0

OU 1 curso básico de suporte a vida com duração
mínima de 8 h
Ou Aprovação em 1 curso intensivo de capacitação
ou treinamento de habilidades médicas relativas ao
suporte à vida, ministrados por entidade
internacionalmente reconhecida ou por Sociedade de
Especialidades Médicas, com carga horária mínima de
08 horas e com comprovação obrigatória de aprovação,

7b

Aprovação em 2 cursos básicos, ou 2 cursos
avançados , ou 01 curso avançado e 01 um básico
com os mesmos critérios descritos em 7a, em
áreas/especialidades diferentes, realizados nos
últimos 05 anos

2,0

ITEM 8 CURSOS RELACIONADOS MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS COM DURAÇÃO
MÍNIMA DE 8 HORAS, REALIZADOS DURANTE O OU APÓS O PROGRAMA DO PREREQUSITO
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 1,0 PONTO
ITEM
Item 8

ATIVIDADE
Realização de curso durante ou após o programa de pré-requisito relacionado a
medicina baseada em evidências com duração mínima de 8 horas

PONTOS
1,0

ITEM 9 CURSOS RELACIONADOS A ÉTICA MÉDICA (ministrado por entidades de classe)
REALIZADOS DURANTE O OU APÓS O PROGRAMA DO PRE-REQUSITO
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 1,0 PONTO
ITEM
Item 9

ATIVIDADE
Realização de curso durante ou após o programa de pré-requisito relacionado a
ética médica (ministrado por entidades de classe) com duração mínima de 8
horas

PONTOS
1,0

