Critérios de Seleção e Seriação Selection Criteria
Curso
Course
Grau
Degree
Regime

Biologia Molecular e Genética
Molecular Biology and Genetics
Mestrado
Master Programme
Contingente Geral
General Regime

Estudante Internacional
International Student

Critérios
Criteria

Pontuação
Score

%

Classificação do Grau
Académico
Academic Degree
Classification

1-5

45

Currículo Académico,
Científico e Técnico
Academic, Scientific and
Technical Curriculum

1-5

45

Especificação
Specification
1
2
3
4
5

10-11.99
12-13.99
14-15.99
16-17.99
18-20
Calculado por uma expressão que tem em atenção as
disciplinas e cursos da área científica de BMG feitas
anteriormente pelo candidato, bem como o número de
anos que passaram desde a conclusão do ultimo grau
académico:

X= média de disciplinas nucleares (Bioquímica, Genética,
Biologia Molecular)
Y = média de disciplinas da área de BMG mas nãonucleares (Biologia Celular, Microbiologia, Imunologia,
Eng.ª Genética, etc.)
N = número de disciplinas feitas na área científica de BMG
com conteúdo e grau de exigência considerado muito
relevante como pré-preparação para o mestrado
A = Ano de candidatura
AL = Ano de conclusão do último grau académico (em geral
Licenciatura)
CC = número de cursos de curta duração na área da BMG
(<15 dias)
CM = número de cursos de média duração na área da BMG
(< 3 meses)
CL = número de cursos de longa duração na área da BMG
Uma vez conhecidas todas as pontuações, os resultados da
expressão são normalizados por forma a variarem entre 1
e 5.

Experiência Profissional
na Área do Curso
Professional Experience
(Course Area)

1-5

10

Avaliada pela seguinte expressão:
0,1 C + 0,5 P +PI + D + T
C = n.º de posters e comunicações científicas
P = n.º de publicações científicas não indexadas
PI = n.º de publicações científicas indexadas
D, T = n.º de anos de docência no ES, n.º de anos de
trabalho profissional em área científica de BMG
Uma vez conhecidas todas as pontuações, os resultados da
expressão são normalizados por forma a variarem entre 1
e 5.

Entrevista (opcional)
Interview (optional)

Observações
Notes

O score mínimo para aceitação no Mestrado é de 2,400 pontos.

