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ANEXO V - FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO CURRICULAR - CV LATTES 

O candidato deverá preencher o formulário com sua pontuação em cada item do CV Lattes. Ordem dos 
documentos no arquivo: (1º) CV Lattes, (2º) Anexo V - Formulário de Pontuação Curricular, (3º) Documentos 
comprobatórios na sequência solicitada. 
Nome do candidato:_______________________________________________     Nº de Inscrição: ________ 
 
ITE
M Atividade Quantida

de Pontuação 

1 Iniciação científica/tecnológica (0,5 pt por IC/semestre; máximo de 2 pontos) 4  

2 Serviço voluntário em atividades de pesquisa científica (0,5 pt por IC/semestre; 
máximo de 2 pontos) 4  

3 
Participação em Programa de Estágio Curricular – PEC (obrigatório e não 
obrigatório) em IES ou instituição de pesquisa (0,5 pt por IC/semestre; máximo 
de 2 pontos). 

4  

4 Artigo completo publicado em periódico indexado, capítulo de livro ou 
publicação técnica nos últimos cinco anos (1,0 por artigo; máximo de 2,0 pontos) 2  

5 
Participação com apresentação de pôster, apresentação oral ou publicação de 
resumo em eventos científicos da área deste Edital, nos últimos cinco anos. (0,25 
por resumo; máximo de 1 ponto) 

4  

6 Participação em Bancas de Defesa, Orientação de TCC, e Coordenação de 
Disciplinas (0,25 por resumo; máximo de 1,5 ponto) 6  

7 Defesa Oral de Monografia/TCC nos últimos cinco anos. (0,5 por apresentação; 
máximo de 1 ponto) 2  

8 Participação como ouvinte em eventos científicos nos últimos cinco anos (0,25 
por participação, máximo de 0,75 ponto) 3  

9 
Exercício de monitoria, atividade de extensão, instrutor de cursos de curta 
duração, palestras e aulas pontuais, nos últimos cinco anos. (0,25 por 
semestre/disciplina; máximo de 1 ponto) 

4  

10 Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 120h) (0,5 por curso; máximo de 0,5 
ponto) 1  

11 Curso de Especialização/Educação Continuada (360h) (0,5 por curso; máximo de 
0,5 ponto) 1  

12 Experiência comprovada em docência em instituições de ensino (0,5 pt por 
semestre/disciplina; máximo de 1,0 ponto) 2  

13 Curso de extensão ministrado ou palestras com carga horária acumulada de 8h 
(0,25 por cada 8h; máximo de 0,5 ponto) 2  

14 Participação em comissão organizadora de evento científico da área deste Edital, 
nos últimos cinco anos (0, 25 por evento; máximo de 0,5 ponto) 2  

15 
Experiência técnica em atividades de pesquisa científica no âmbito das áreas de 
concentração deste Edital, conforme Item 1.2. (0,25 por semestre ou ano, 
máximo de 1 ponto) 

4  

Total  
 
Documentos Comprobatórios para o Anexo V: 
Item 1: Declaração ou certificado emitido pela Instituição. Extrato emitido pela agência financiadora, com 

período mínimo de 6 (seis) meses.  
Item 2: Declaração emitida pela Instituição de Pesquisa Científica ou Instituição de Ensino Superior. 
Item 3: Certificado/Declaração de Estágio emitidos pelo Agente Integrador (p.ex. CIEE, Patativa do 

Assaré, Universidades e faculdades, Empresas privadas) ou pela Instituição Concedente. 
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Item 4: Primeira página do artigo publicado ou da publicação, que contenha autores, título, data de 
publicação, DOI / ISSN / ISBN. 

Item 5: A cópia da primeira página do trabalho original (com identificação dos autores); a cópia da capa 
ou da ficha catalográfica dos anais, em que constam o nome do evento, local e período de realização. Certificado 
de apresentação oral ou pôster fornecido pela comissão organizadora do evento 

Item 6: Declaração da Coordenação do Curso de Graduação ou Pós-Graduação (bancas e disciplinas). Ata 
de Defesa do TCC ou Ficha catalográfica do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Item 7: Ata de Defesa/Declaração/Certificado de Defesa Oral de Monografia/TCC. 
Item 8: Declaração ou certificado emitido pela Instituição organizadora do evento científico. 
Item 9: Atestado/Declaração/Certificado de monitoria emitido pela Instituição de ensino, 

Declaração/Certificado de participação em atividade de extensão emitido pela Instituição executora, 
Declaração/Certificado de participação em cursos, aulas, palestras de curta duração, como instrutor ou 
palestrante.  

Item 10: Certificado de conclusão de curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 120h) 
Item 11: Certificado de conclusão de curso de Especialização/Educação Continuada (360h) 
Item 12: Cópia da carteira/contrato de trabalho ou declaração fornecida pela IES, com indicação de tempo 

de docência e nome da disciplina. 
Item 13: Declaração/Certificado emitido pela instituição promotora do curso. 
Item 14: Declaração/Certificado emitido pela Instituição organizadora do evento científico.  
Item 15: Cópia da carteira/contrato de trabalho ou declaração fornecida pela instituição/empresa.   

 
  


