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ANEXO E 

 

TABELA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES 

 

 

A- Titulação (peso 1,0) 

  

Nota 

máxima 

Formação 

  

Número da página 

do documento 

anexo ao Currículo 

Lattes 

Uso da 

comissão 

10,0 Especialização em áreas afins do mestrado ( 10 pontos 

por especialização sendo permitido  no máximo 1 

especialização com o histórico Escolar) 

  

Subtotal    

 

B- Experiência Profissional (peso 1,0) 

Nota 

máxima 

Atividade 

 Indicar período, local, função, envolvimento 

Número da página 

do documento 

anexo ao Currículo 

Lattes 

Uso da 

comissão 

25,0 Professor(a) de ensino superior (5 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

20,0 Professor(a) de ensino técnico (4 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

20,0 Professor(a) de ensino médio (4 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

15,0 Professor(a) de ensino fundamental (3 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

10,0 Técnico em pesquisa, consultor (2 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

10,0 Outras atividades (2 pontos por ano, máximo de 5 

anos) 

 

  

Subtotal    

 

C- Atividades de pesquisa (peso 3,0) 

Nota 

máxima 

Formação 

 Indicar local, projeto, período, orientação, 

Número da página 

do documento 

Uso da 

comissão 



envolvimento, etc.  anexo ao Currículo 

Lattes 

40,0 Bolsa de Iniciação Científica ou similar (cinco pontos 

por semestre letivo, máximo 8  semestres letivos 

computados) 

  

40,0 Participação em projeto de pesquisa como graduado, 

aprovado por instâncias pertinentes (cinco pontos por 

semestre letivo, máximo de 8 semestres) 

  

10,0 Estágio voluntário, mínimo 120 horas (máximo de um 

estágio, valendo10 pontos) 

  

10,0 Outras (cinco pontos por semestre letivo, máximo de 

dois semestres) 

  

Subtotal    

 

D- Produção Acadêmica (peso 4,0) 

Nota 

máxima 

Formação 

 Indicar periódico/evento, local, título, autores, 

número de páginas, etc.  

Número da página 

do documento 

anexo ao Currículo 

Lattes 

Uso da 

comissão 

20,0 Publicação em periódico a partir do Qualis B5 (5 

pontos por publicação, com o máximo de 4 

publicações) 

  

20,0 Organização e ou Publicação de livros com ISBN 

com conselho editorial (5 pontos por publicação, com 

o máximo de 4 publicações) 

  

15,0 Publicação de capítulos de livros com ISBN e 

conselho editorial (5 pontos por publicação, com o 

máximo de 2 publicações) 

  

10,0 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 

Profissionais internacionais (2 pontos por 

apresentação, com o máximo de 5 apresentações) 

  

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 

profissionais nacionais (2 pontos por apresentação, 

com o máximo de 5 apresentações) 

  

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos 

profissionais locais/regionais (1 ponto por 

apresentação, com o máximo de 5 apresentações) 

  

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de 

estudantes (1 ponto por apresentação, com o máximo 

de 5 apresentações) 

 

  

10,0 Publicação de trabalhos completos em anais de 

congresso Internacional. (5 pontos por publicação, 

com o máximo de 2 publicações) 

  

10,0 Publicação de trabalhos completos em anais de 

congresso nacional (5 pontos por publicação, com o 

máximo de 2 publicações) 

  

5,0 Outras publicações    

Subtotal    



 

E- Atividades acadêmicas e de extensão (peso 1,0) 

 

A tabela com os critérios a serem avaliados (Anexo D) deverá ser preenchida e assinada 

pela/o candidata/o, que deve numerar e anexar, em seu Currículo Lattes, os documentos 

comprobatórios referentes a cada item a ser contabilizado. 

A nota da análise do currículo (AC) do candidato será determinada pela média ponderada seguindo 

a seguinte fórmula: 

 

AC = ((TT x 1) + (EP x 1) + (AP x 3) + (PA x 4) + (AE x 1)) / 10 

 

Onde: TT = Titulação; EP = Experiência profissional; AP = Atividades de pesquisa; PA = 

Produção acadêmica e AE = Atividades acadêmicas e de extensão. 

 

 

Nota 

máxima 

 Número da página 

do documento 

anexo ao Currículo 

Lattes 

Uso da 

comissão 

5,0 Participação em congressos, seminários e simpósios 

sem apresentação de trabalho (1 ponto por 

participação, com o máximo de 5 participações) 

  

20,0 Participação em congressos, seminários e simpósios 

com apresentação de trabalho (2 pontos por 

participação, com o máximo de 10 participações) 

  

5,0 Participação em Minicurso (mínimo 12h), como 

aluno (1 ponto por participação, com o máximo de 5 

minicursos) 

  

10,0 Participação em cursos com média duração (min. 

40hs) (2 pontos por participação, com o máximo de 5 

cursos) 

  

10,0 Participação em Monitoria em eventos científicos e 

de extensão locais, minicursos. (2 pontos por 

monitoria, com o máximo de 5 participações) 

  

10,0 Participação em atividades de campo expedições 

científicas etc.) (5 pontos por participação, com o 

máximo de 2 participações) 

  

10,0 Participação em Bancas Examinadoras de conclusão 

de curso (10 pontos por participação, com o máximo 

de 1 participação) 

  

10,0 Comissão organizadora eventos  científicos/extensão 

(Seminários, congressos,etc.) (2 pontos por 

participação, com o máximo de 5 participações) 

  

10,0 Participação em projeto registrado de extensão (5 

pontos por participação, com o máximo de 2 

participações) 

  

10,0 Participação em Monitoria de disciplina (5 pontos 

por monitoria, com o máximo de 2 monitorias) 

  

Subtotal    


