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DOCUMENTOS INDICADOS PARA COMPROVAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  

 

Produção científica 

- Para cada artigo publicado em periódico: cópia da primeira página do artigo original (onde consta 

a identificação dos autores); cópia da capa ou do índice do periódico, na qual consta a 

identificação do trabalho publicado; 

- Para cada artigo aceito: cópia da primeira página do artigo original (onde consta a identificação 

dos autores) e cópia da carta de aceite do trabalho emitida pelo comitê editorial; 

- Para cada capítulo de livro publicado: cópia da primeira página do capítulo (onde consta a 

identificação dos autores), do índice do livro, que identifique o capítulo e da ficha catalográfica do 

livro; 

- Para cada trabalho completo, resumo expandido ou resumo publicado em anais de evento: cópia 

da primeira página do artigo original (onde consta a identificação dos autores); cópia da capa ou 

da ficha catalográfica dos anais, em que constam o nome do evento, local e período de realização 

etc.; 

- Para cada apresentação oral ou na forma de pôster: certificado de apresentação fornecido pela 

comissão organizadora do evento. 

 

Experiência em docência 

- Cópia da carteira de trabalho ou atestado fornecido pela instituição de ensino, com indicação 

clara do tempo de docência. 

 

Experiência profissional 

- Cópia da carteira de trabalho ou atestado fornecido pelo empregador, com indicação clara do 

tempo de serviço; 

- Cópia do contrato de estágio (válido somente se for estágio não obrigatório de curso de 

graduação) ou atestado fornecido pela empresa ou órgão público, com indicação clara do tempo 

de estágio; 

- Atestados ou certidões que comprovem o tempo de experiência como autônomo. 

 

Experiência como bolsista de iniciação científica ou com outros tipos de bolsas 

- Cópia do certificado fornecido pela instituição de ensino, cópia do contrato de concessão da 

bolsa, ou atestado assinado pelo orientador em que conste o tempo de duração da bolsa. 
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Cursos de especialização, concluídos ou não 

- Cópia do certificado de conclusão fornecido pela instituição de ensino; 

- No caso de cursos não concluídos ou em andamento, cópia do histórico acadêmico do curso ou 

atestado fornecido pela instituição de ensino. 

 

Disciplinas cursadas em outros cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) 

- Cópia do histórico acadêmico. 

 

Monitorias  

- Atestado de monitoria emitido pela instituição de ensino. 

 

Intercâmbios acadêmicos 

- Certificado fornecido pela instituição de ensino que conste período de realização do intercâmbio. 

 

 


