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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  RODOLFO HARTMANN
INSCRIÇÃO: 300048
RG. 3588995

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

32,55 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

02 pontos

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 5,5 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

01 ponto

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

0 ponto

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 6,5 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

0 ponto

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

09 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 56,55 pontos

1 de 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  BRUNNA CANDIDA OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 300095
RG. 4623954

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

34,95 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

04 pontos

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 10 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

01 ponto

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

03 pontos

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 07 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

05 pontos

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

10 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 74,95 pontos

1 de 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  PAULO CÉZAR RIBEIRO GOMES JÚNIOR
INSCRIÇÃO: 300121
RG. 4048684

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

35,00 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

0 ponto

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 4,5 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

0 ponto

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

0 ponto

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 3,5 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

0,5 pontos

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

10 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 53,5 pontos

1 de 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  DANILLO IRINEU BRITO VIEIRA DE FREITAS
INSCRIÇÃO: 300283
RG. 3829824

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

33,69 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

06 pontos

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 1,5 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

0 ponto

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

1,5 pontos

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 07 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

03 pontos

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

10 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 62,69 pontos

1 de 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  FELIPE DE SOUZA BARROS
INSCRIÇÃO: 300517
RG. 4255856

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

28,48 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

0 ponto

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 02 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

0 ponto

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

0 ponto

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 0,5 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

0 ponto

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

05 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 35,98 pontos

1 de 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/ HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

CENTRO DE SELEÇÃO

NOME:  EDVAN FERRAZ SOARES DE SOUZA SOBRINHO
INSCRIÇÃO: 300764
RG. 402974
 

Critérios Pontuação máximo

1 – HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA 
Notas da graduação 
Soma de todas as notas obtidas durante a graduação, dividida pelo número total de 
disciplinas.  Quando as  notas do  histórico  escolar  forem dadas  sob  a forma de 
conceito,  as  notas  serão  transformadas  para  o  valor  médio  correspondente  ao 
conceito, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME. 
Disciplinas  com reprovação,  dependência  ou  desistência  terão  valor  0  (zero)  e 
entrarão na soma das disciplinas.

32,27 pontos

2 – MONITORIA OFICIAL 
2 (dois) pontos por monitoria oficial por ano. Só será considerada a monitoria oficial, 
com  duração  mínima  de  6  meses.  Monitorias  com  menor  duração  não  serão 
pontuadas. 

04 pontos

3 – BOLSA DE ESTUDO OU DE PESQUISA 
2 (dois) pontos por bolsa de estudo ou de pesquisa (exemplo CNPQ), de caráter 
oficial.

 0 ponto

4 – TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Apresentados em congressos estudantis e/ou congressos médicos 
A pontuação é contada por trabalho e não por evento. 
Como autor: 01 (um) ponto por trabalho
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por trabalho

 10 pontos

5 – PUBLICAÇÕES (em periódicos com corpo editorial) 
Como autor: 01 (um) ponto por publicação
Como co-autor: 0,5 (meio) ponto por publicação

0,5 pontos

6 – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
0,5  (meio) ponto/cargo  ocupado  em  centro  acadêmico,  comissões  ou 
representação de classe. 

0,5 pontos

7 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/JORNADAS NA ÁREA DE SAÚDE  
0,5 (meio) ponto por evento. 05 pontos

8 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Campanhas educativas, de vacinação, coleta 
de dados populacionais, atividades comunitárias) 
0,5 (meio) ponto por cada atividade.

1,5 pontos

9 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Cursos de extensão,  estágios em instituições de ensino,  cursos de língua e de 
computação, aprovação em concursos – 1,0 (um) ponto/evento.

10 pontos

Total da pontuação da segunda etapa 63,77 pontos

1 de 1


