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Fundamentação:
Serão expostos os pontos nos quais houve discrepância entre o resultado e a análise da comissão
BAREMA – Prova de títulos
INDICADOR 1. A) Participação em Programa Institucional (PIBIC PIBIEX PIBIT/PERMANECER)
e Monitorias na área pretendida pelo candidadto 0.5 pontos por semestre letivo
Total parcial indicador 1 a) 0,00 ponto
INDICADOR 1. B) Participação em Programa Institucional de bolsas (PIBIC PIBIEX
PIBIT/PERMANECER) e Monitorias em área conelata/diferente da pretendida pelo candidadto 0.1
pontos por semestre letivo.
Total parcial indicador 1 b) 0,4 pontos
INDICADOR 1. C) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos,
na área do Programa de Residência pretendido - 0.1 ponto por evento
Foram considerados os itens da área:
I.
II.
III.
IV.
V.

“III Semana Acadêmica de Medicina Veterinária” realizada comissão de formatura 2015.1,
em setembro de 2014;
“IV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária – MODULO II” realizada comissão de
formatura 2016.1 em setembro de 2015;
“I Dia de Campo em Equideocultura – UFBA”, realizado por comissão própria em outubro
de 2016
“III Simpósio Baiano de Medicina Equina e XII Fórum de Gasterenterologia Equina”
realizada por comissão própria, em maio de 2017;
“Workshop sobre saúde do Cavalo Militar” realizado pela Polícia Militar da Bahia, em
setembro de 2017

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

“IV Simpósio Alagoano de Medicina Equina e II Ciclo Nordestino de Atualização em
Laminite Equina” realizado por comissão própria, em dezembro de 2017
“Introdução ao Estudo das Intervenções Assistidas por Animais” realizado pelo Núcleo de
Estudos, Extensão e Pesquisa em Equídeos, em fevereiro de 2018
“1º Ciclo de palestras Zoo Solidária, realizado pelo curso de Zootecnia da UFBA, em maio
de 2018;
“Congresso de Ortopedia e Reabilitação de Equinos – CORE”, realizado por comissão
própria, em novembro de 2018;
“Treinamento Funcional para Cavalos Atletas: Importância e utilização, realizado por
comissão própria, em novembro de 2018;
“V CAME, III SIMAMVEBA e XIII Fórum de Gastroenterologia Equina” realizado por
comissões própria, em maio de 2019.
“IV Simpósio Baiano de Medicina Equina” realizada por comissão própria, em junho 2019;
“1º Encontro Baiano de Equideocultura” realizado Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa
em Equídeos, em fevereiro de 2019

Após reavaliação dos comprovantes estes foram reclassificados como exposto a seguir:
Os comprovantes numerados I e II por apresentarem palestras como o tema da área pretendida pela
cadidata não foram readequados e permanecem na pontuação do indicador 1. C) Participação em
congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos, na área do Programa de Residência
pretendido - 0.1 ponto por evento, dessa forma mantendo a pontuação máxima do item 0,5; Em caso
de comprovação da programação do evento, sem que haja palestras na área do candidato os pontos
serão considerados no item 1. D) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos
acadêmicos, em área conelata/diferente do Programa de Residência pretendido - 0.01 ponto por evento;
Os comprovantes numerados III, VII, VIII e X foram readequados e classificados no Indicador - 1. D)
Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos, em área
conelata/diferente do Programa de Residência pretendido - 0.01 ponto por evento, dessa forma
acrescentando a este item 0,04 pontos;
O comprovante numerado com XII foi readequado e classificado no Indicador 4. d)Participação em
congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos APÓS A GRADUAÇÃO, na área de
concentração do Programa de Residência no qual pretende o candidato - 0.1 ponto por participação,
dessa forma acrescentando a este item 0,1 ponto;
O comprovante numerado XIII foi readequado, no entanto não se enquadra no Barema proposto pelo
processo seletivo e dessa forma não foi pontuando.
INDICADOR 1. D) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos,
em área conelata/diferente do Programa de Residência pretendido - 0.01 ponto por evento;
Foram considerados os comprovantes neste tópico:
I.
II.
III.
IV.
V.

“I Seminário Etica e Direito Animal” realizado pela UFBA, em outubro de 2015;
“Atuação do Médico Veterinário como Perito”, realizada pelo Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal nos Trópicos, em julho de 2016
“Congresso UFBA” realizada pela UFBA, em outubro de 2017;
“XII Congresso Nordestino de Produção animal” realizado pos comissões próprias, em
novembro de 2017;
“Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão” realizado pela UFBA, em outubro de 2018;

A este indicador foram acrescidos os quatro comprovantes supracitados no INDICADOR 1. C);

Total parcial indicador 1 d) 0,09 pontos
INDICADOR 1. E) Participação em cursos de curta duração na área pretendida pelo candidato - 0,1
ponto por somatório de 20h
Foram considerados neste tópico os cursos:
Evento
Curso de extensão aplicado a Medicina Veterinária (2015)
Práticas de Manejo alimentar de Equinos em sistema intensivo e de
resenha/ observação cinemática (2015)
Hidratação enteral em equinos (2018)
Abordagem diagnóstica em dermatologia equina
Avaliação morfológica e orientações para compra de cavalo
Curso em Bem-Estar Único
Total

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Carga horária (H)
16
5
5
8
4
8
46 horas

Após reavaliação dos comprovantes estes foram reclassificados como exposto a seguir:
Os comprovantes numerados com II e V foram readequados e classificados no Indicador - 1. F)
Participação em cursos de curta duração em área correlata/diferente da pretendida pelo candidato - 0.01
ponto por somatório de 20h, dessa forma o total de horas deste item foi de 37 horas;
Não foi considerado o certificado da participação do projeto de pesquisa “Avaliação Clínica
Comparativa entre diferentes modalidades de terapia hidroeletrolítica em equinos”, pois não se encaixa
como um curso e também não se enquadra nos requisitos mínimos de tempo (um semestre) do
Indicador 1. G) Participação em projeto de pesquisa / extensão / Ligas acadêmicas e Grupos de Estudo
- 0.1 ponto por semestre de participação, excetuando os contidos nas letras a e b;
Total parcial indicador 1 e) 0,185 pontos (Como são apenas 2 casas decimais 0,19)
INDICADOR 1. F) Participação em cursos de curta duração em área correlata/diferente da pretendida
pelo candidato - 0.01 ponto por somatório de 20h;
Foram considerados neste tópico os cursos:
I.
II.

Evento
Psicopedagogia Institucional e Clínica (2015)
Curso de Extensão de Inglês (2017)
Total

Carga horária (H)
360
450
810 horas

Com a reclassificação dos itens II e IV do indicador 1. E), supracitado. Serão acresciodos mais nove
horas, dessa forma o total de horas deste item foi de 819 horas
Total parcial indicador 1 f) 0,2 pontos
INDICADOR 1. G) Participação em projeto de pesquisa / extensão / Ligas acadêmicas e Grupos de
Estudo - 0.1 ponto por semestre de participação, excetuando os contidos nas letras a e b;
Houve um equívoco na avaliação dos comprovantes pois em um mesmo documento há a comprovação
de duas atividades que pontuam em Indicadores diferentes, havendo portanto um confundimento no
somatório dos pontos. Dessa forma, pela participação em Grupos de Estudo, no período referente aos
semestres 2015.2, 2016.1, 2016.2, 2017.1, 2017.2 e 2018.1 soma-se 0,1 por semestre totalizando 0,6,
ultrapassando o limete de pontuação para o subitem.

Total parcial indicador 1 G) 0,5 pontos
INDICADOR 2. A). Apresentação de trabalhos em congressos, conferências, jornadas,relacionados a
área de especialização do Programa de Residência no qual pretende o candidato - 0,1 ponto por trabalho
apresentado 0,3.
Não houve pontuação – A apresentação de Poster é somente para o primeiro autor, ou quando há
documento comprobatório noemando o apresentador.
Total parcial indicador 2 A) 0,5 pontos
INDICADOR 2. B). Apresentação de trabalhos em congressos, conferências, jornadas,relacionados a
área correlata/diferente do Programa de Residência no qual pretende o candidato - 0,05 ponto por
trabalho apresentado 0,2
Seguindo a premissa exposta no argumento anterior, há cinco trabalhos apresentados em forma de
poster que tem a candidata como primeira autora; Os demais comprovantes foram classificados no item
2. D) Participação em resumos em anais de congressos – 0,05 pontos por resumo.
Total parcial indicador 2 B) 0,25 pontos
INDICADOR 2. C)Publicação de artigo/trabalho científico – 0,60 ponto por publicação para Qualis
A; 0,40 (Qualis B1- B2) e 0,20 ( ≤ Qualis B3) 1,0.
Não há comprovantes deste subitem
Total parcial indicador 2 C) 0,0
INDICADOR 2. D) Participação em resumos em anais de congressos – 0,05 pontos por resumo.
Foram considerados nove resumos, pois há documentos comprobatórios de apresentação de poster e
anais de resumo do congresso
Total parcial indicador 2 D) 0,45
INDICADOR 3. A). Experiência profissional após a graduação, na área do Programa de Residência
no qual pretende o ingresso - 0.1 ponto por semestre de semestre comprovado
Para atividades profissionais são considerados 6 meses.
Total parcial indicador 3. A) 0,1
INDICADOR 3. B). Experiência profissional após a graduação, em área correlata - 0.01 ponto por
semestre comprovado
Não há comprovantes deste subitem
Total parcial indicador 3 B) 0,0
INDICADOR 4. A) Atividades compatíveis com estágios extracurriculares (não computados no
histórico escolar de graduação) na área de especialização do Programa de Residência no qual pretende
o ingresso - 0.5 pontos para cada somatória de 60 horas.

Foram considerados neste tópico as seguintes atividades:
Evento
Carga horária (H)
I.
Esquadrão da Policia Montada da Bahia
100
II.
Departamento de Veterinária Clínica Médica e Cirurgica de
344
Grandes Animais
III.
Clínica de Ruminantes e Equídeos
152
Total
596 horas
Não há pontuação para estágios obrigatórios de conclusão de curso, pois é parte integrante da formação
em Bacharel de Medicina Veterinária
Total parcial indicador 4 A) 1,0
INDICADOR 4. B) Estágios extracurriculares (não computados no histórico escolar de graduação)
em área correlata à área de especialização do Pjrograma de Residência no qual pretende o ingresso 0.05 pontos para cada somatória de 120 horas.
Apresentado um documento comprobatório com carga horaria de 120 horas;
Total parcial indicador 4 A) 0,05
INDICADOR 4. C) Participação em organização de eventos científicos e/ou acadêmicos, na área de
formação na qual pretende o candidato - 0.1 ponto por participação
Apresentado um documento comprobatório
Total parcial indicador 4 C) 0,1
INDICADOR 4. D) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos
APÓS A GRADUAÇÃO, na área de concentração do Programa de Residência no qual pretende o
candidato - 0.1 ponto por participação
Conforme supracitado no item 1. C).
Total parcial indicador 4 C) 0,1
Os demais documentos comprobatórios não pontuam nos critérios estabelecidos do Barema do edital
001/ 2019, e desta forma não foram computados.

Portanto o somatório:
1.
2.
3.
4.

IDICADORES
Academicos
Produção científica
Atividades profissionais
Outras atividades
TOTAL

TOTAL PARCIAL
1,88
0,70
0,10
1,25
3,93
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