
 

RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE 

AFYA HONORS 2022 

 

 

A Direção de Ensino do Grupo Afya Educacional torna pública a abertura do processo de 

RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA, que se dará na 

análise do conjunto dos resultados obtidos pelo aluno nos semestres 2021/2 e 2022/1 e que 

deverá ser realizado em cada Instituição de Ensino Superior (IES) Afya Educacional que oferte o 

curso de Medicina, salvo aquelas IES que, em 2022/1, ainda não tenham o terceiro período do 

curso implantado. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1. O RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE tem como objetivos reconhecer os bons 

resultados acadêmicos e engajamento dos alunos obtidos nos semestres 2021/2 e 2022/1 e 

fomentar o interesse pelos estudos. Uma forma de estimular o estudante a desenvolver, cada 

vez mais, seus hábitos de estudo, pesquisa e interação com a comunidade acadêmica por meio 

da pesquisa, extensão e inovação, construindo uma base sólida para sua vida profissional. A 

honraria será concedida aos estudantes que possuírem notável desempenho nas atividades que 

fazem parte do universo de seu curso de graduação.  

 

 

2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 

2.1. Poderão participar do processo: 

a) Alunos regularmente matriculados a partir do terceiro período do curso de Medicina das 

Instituições de Ensino Superior do Grupo Afya Educacional.  

b) Alunos que não possuam em seu currículo disciplinas em que foi reprovado nos 

semestres 2021/2 e 2022/1. 

c) Alunos que estejam adimplentes. 

 

3. DO PROCESSO E DOCUMENTAÇÃO 

3.1. Serão selecionados três discentes, em cada IES do Grupo Afya, que obtiverem o melhor 

resultado na análise do conjunto de atividades acadêmicas desenvolvidas no segundo semestre 

de 2021 e no primeiro semestre de 2022. Essas atividades englobam a esfera avaliativa formal, 

a percepção da importância extracurricular paralela e concernente ao curso e o envolvimento 

em ações de extensão, pesquisa e inovação.  

3.2. O coordenador do curso apresentará à Direção de Ensino os nomes dos três alunos em 

formulário próprio (divulgado pela Diretoria de Ensino), em tempo estabelecido neste edital, 

para o procedimento de premiação. 

 

 

 



 

4. DOS PRAZOS 

Envio do formulário pela IES à Diretoria de Ensino: Até dia 19 de agosto de 2022 

Premiação: 14 de outubro de 2022 (previsão) 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Os critérios de seleção dos três melhores resultados de cada IES são 

 

a) Maior nota obtida no Coeficiente de Rendimento (CR) das disciplinas/módulos 

cursados até 2022/1.  

b) Maior número de Atividades Complementares realizadas em cursos livres afins ao curso 

de Medicina, oficinas, treinamentos, minicursos, monitorias, publicações de artigos em 

revistas e periódicos devidamente registrados, nos semestres em questão e validadas pela 

IES, considerando-se a tabela de Critérios de Pontuação a seguir. 

c) Participação em Projetos de Pesquisa, Extensão e/ou Inovação (considerando 2021/2 

e 2022/1): iniciação científica, projetos de extensão, projetos de inovação na IES, etc. 

d) Maior nota obtida no Teste de Proficiência, de acordo com a faixa (0 a 100), referente 

à última participação do aluno. Caso ele não tenha participado, será atribuída nota zero. 

Observação: Se o Teste de Proficiência, por algum motivo, não for aplicado, será repetida 

a nota do Coeficiente de Rendimento para fins de cálculo. 

 

  

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO AFYA HONORS 2022 

 

DIMENSÃO 1 – COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR) 

PELO HISTÓRICO ESCOLAR – 200 PONTOS  

PESO 2 E NOTA DE ATÉ 200  

EXEMPLO ALUNO 1 = 94,2 x 2 = 188,4 

EXEMPLO ALUNO 2 = 70,1 x 2 = 140,2  

DIMENSÃO 2 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 

100 PONTOS DISTRIBUÍDOS NOS SEGUINTES 

TÓPICOS: 

 

2.1 – TRABALHOS  PUBLICADOS EM PERIÓDICOS – 

(15 PONTOS TOTAL) 

2.2  – TRABALHOS  PUBLICADOS EM ANAIS –  

(15 PONTOS TOTAL) 

2.1 – TRABALHOS  PUBLICADOS EM 

PERIÓDICOS – 15 PONTOS TOTAL 

Artigos científicos publicados na íntegra, 

ou aceitos para publicação, em periódicos 

especializados com corpo editorial 

(ATRIBUIR PONTUAÇÃO A CADA ITEM 

EM ORDEM DECRESCENTE) 

 

 Qualis A1 

 Qualis A2 

 Qualis B1 

 Qualis B2 

 Qualis B3 



 

2.3  – TRABALHOS APRESENTADOS EM 

CONGRESSOS E NÃO PUBLICADOS EM ANAIS – 

(10 PONTOS NO TOTAL) 

2.4  – MONITORIAS – (35 PONTOS NO TOTAL) 

 

 

2.5 – OFICINAS, TREINAMENTOS, MINICURSOS – (25 

PONTOS NO TOTAL) 

 

 Qualis B4 

 Qualis B5 

 Qualis C 

 Demais periódicos com corpo 

editorial 

 

 

2.2 – TRABALHOS PUBLICADOS EM 

ANAIS – 15 PONTOS TOTAL (ATRIBUIR 

PONTUAÇÃO A CADA ITEM EM ORDEM 

DECRESCENTE)  

 

 Trabalho completo publicado em 

anais de congresso científico 

internacionais, na qualidade de 

coautor. 

 Trabalho completo publicado em 

anais de congresso científico 

nacionais, na qualidade de coautor. 

 Trabalho completo publicado em 

anais de congresso científicos 

regionais ou estaduais, na 

qualidade de coautor. 

 Resumo de trabalho publicado em 

congresso científico-internacional, 

na qualidade de autor individual. 

 Resumo de trabalho publicado em 

congresso científico internacional, 

na qualidade de coautor. 

 Resumo de trabalho publicado em 

congresso científico regional ou 

estadual, na qualidade de coautor. 

 

2.3 – TRABALHOS APRESENTADOS EM 

CONGRESSOS E NÃO PUBLICADOS EM 

ANAIS – 10 PONTOS NO TOTAL 

(ATRIBUIR PONTUAÇÃO A CADA ITEM 

EM ORDEM DECRESCENTE) 

 Trabalho apresentado em 

congresso científico internacional, 

mediante certificado. 

 Trabalho apresentado em 

congresso científico nacional, 

mediante certificado. 



 

 

 

5.2. A nota final de cada um dos concorrentes será composta da soma entre as Dimensões 1, 2, 

3 e 4 (D1 x 2 + D2 + D3 + D4), considerando-se o peso 2 da Dimensão 1 no quadro anterior, 

sendo que o máximo de pontuação possível será 500 pontos. 

 

5.3. Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, será 

considerado vencedor aquele que obtiver maior nota no CR. Se persistir o empate, será 

considerado vencedor aquele que obtiver maior nota no teste de proficiência. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Serão destinados aos três primeiros colocados de cada IES um certificado de menção 

honrosa e um troféu personalizado como DESTAQUE ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA 

2022.  

6.1.1. Além do certificado de menção honrosa e troféu, para o 1º lugar de cada IES, será 

concedido subsídio para participação em evento de natureza científica, da escolha do 

participante premiado, que tenha aderência à sua formação, seguindo-se estas diretrizes: 

 

I. Evento nacional ou internacional: taxa de inscrição + auxílio transporte (apenas passagens 

em transportes coletivos) + auxílio hospedagem, no valor máximo total de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 

 Trabalho apresentado em 

congresso científico regional ou 

estadual, mediante certificado. 

 

2.4 – MONITORIAS – 35 PONTOS 

  

2.5 – OFICINAS, TREINAMENTOS, 

MINICURSOS – 25 PONTOS  

DIMENSÃO 3 – PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO – 

100 PONTOS  

3.1 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE 

EXTENSÃO – 40 PONTOS  

 

3.2 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE 

PESQUISA – 30 PONTOS  

 

3.3  – PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE 

INOVAÇÃO – 30 PONTOS  

Não participação: não há atribuição de 

nota (zero) 

DIMENSÃO 4 – NOTA DO TESTE DE PROFICIÊNCIA – 

100 PONTOS 

Realização em 26 de maio de 2022 

TOTAL 500 PONTOS  



 

II. O pagamento será efetuado via reembolso, que acontecerá em até 60 dias após a 

apresentação dos comprovantes do aluno à IES. 

III. Em caso de viagens para o exterior, é dever do aluno arcar com as despesas referentes a 

licenças e eventuais vacinas solicitadas para ingresso no país de destino. 

IV. A premiação deverá, obrigatoriamente, ser utilizada no ano de 2023. 

 

6.2. Dentre os classificados em primeiro lugar de cada IES, aquele que obtiver a maior nota do 

Grupo Afya Educacional, além do troféu DESTAQUE ACADÊMICO DO GRUPO AFYA 

EDUCACIONAL 2022 e certificado de menção honrosa, será contemplado com uma bolsa de 

estudos de 100% sobre a mensalidade paga, seja ela paga parcial ou totalmente, durante 

um semestre subsequente àquele da premiação. 

6.2.1. O aluno que já possui bolsa de 100% (independente da natureza da bolsa) e obtenha a 

maior pontuação do Grupo Afya Educacional será premiado com um iPad Apple Mini 6ª 

geração. 

6.3. Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, será 

considerado o primeiro lugar do Grupo Afya Educacional aquele que obtiver maior nota no CR. 

Se persistir o empate, será considerado vencedor aquele que obtiver maior nota no Teste de 

Proficiência. Ainda persistindo o empate, a premiação será destinada ao aluno que estiver 

cursando o período mais avançado.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Caso o aluno participante com maior nota do Grupo Afya Educacional esteja, em 2022/1, no 12º 

período do curso de Medicina, este receberá como premiação um iPad Apple Mini 6ª geração. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A coordenação do curso é soberana na condução do processo de seleção dos alunos, 

podendo contar com a secretaria do curso e a COPPEXI/PROPPEXI para obter os 

dados/certificados e notas finais.  

 

7.2. Esclarecimentos poderão ser feitos via coordenação de curso e/ou COPPEXI/PROPPEXI da 

IES. As dúvidas deverão ser encaminhadas da IES para a Diretoria de Ensino, caso seja necessário, 

para o e-mail (claudia.fialho@afya.com.br). 

 

7.3. A Diretoria de Ensino encaminhará para as coordenações de curso e representantes da 

COPPEXI/PROPPEXI das IES os modelos para planejamento das ações e envio das pontuações 

obtidas pelos alunos. 

 

7.4. A premiação fica a cargo da Direção Nacional de Ensino, que providenciará a entrega dos 

certificados e troféus nas unidades de destino. As IES procederão com a cerimônia de entrega 

da premiação em suas respectivas unidades. 

 

 

mailto:claudia.fialho@afya.com.br


 

7.5. Qualquer caso omisso será resolvido pela Diretoria de Ensino Afya. 

 

 

Nova Lima-MG, 27 de abril de 2022 

  

____________________________________________ 

Luiz Claudio Pereira  

Diretor de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


