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ANEXO VI - 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:____________________________________________  N° de Inscrição:________ 

 

Atividades  
Quanti 

dade 

Pontos Pontuação 

Total 

Certificado de conclusão de curso de Mestrado na área de formação 

ou área afim, devidamente reconhecido pelo MEC.  1 1,5  

Experiência comprovada em docência ou efetivo serviço em 

instituições de ensino ou pesquisa. (0,5 por semestre de atividade; 

máximo de 1 ponto 

2 1,0  

Experiência técnica em atividades de pesquisa científica no âmbito 

das áreas de concentração deste Edital (0,25 por semestre ou ano, 

máximo de 0,5 ponto) 

2 0,5  

Iniciação científica (voluntária ou com bolsa reconhecida pela 

instituição). (0,25 por IC/ano; máximo de 0,5 pontos) 
2 0,5  

Exercício de monitoria, atividade de extensão, nos últimos cinco anos. 

(0,25 por semestre/disciplina; máximo de 0,5 pontos) 
2 0,5  

Artigo completo publicado em periódico indexado, capítulo de livro 

sobre assunto de interesse da área nos últimos cinco anos. (1 ponto 

por artigo ou capítulo) 

3 3,0  

Resumos em Anais de eventos científicos da área, nos últimos cinco 

anos. (0,25 por resumo; máximo de 1 pontos) 
4 1,0  

Participação em eventos científicos (congressos, simpósios e 

conferências) como ouvinte, nos últimos cinco anos. (0,125 por 

evento; máximo de 0,5 pontos) 

4 0,5  

Participação em congressos, seminários, simpósios, COM 

apresentação de trabalho nos últimos cinco anos. (0,25 por 

apresentação; máximo de 0,5 pontos)  

2 0,5  

Curso de extensão ministrado com carga horária mínima de 8h, nos 

últimos cinco anos. (0,25 por semestre/curso; máximo de 0,5 ponto)  
2 0,5  

Participação em comissão organizadora de eventos científicos da área, 

nos últimos cinco anos (0,25 por evento; máximo de 0,5 ponto) 
2 0,5  

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  

 

  


