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ANEXO II – ORIENTAÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  

 

QUAIS SÃO OS ITENS DO CURRÍCULO QUE SERÃO PONTUADOS? 

Produção científica 

Artigos completos publicados em periódicos; 

Artigos completos, resumos expandidos e resumos publicados em anais de eventos técnico-

científicos (Congressos, Simpósios, Seminários, etc.); 

Apresentações orais ou de pôsteres de trabalhos científicos em eventos. 

Experiência como docente 

Experiência profissional em áreas afins à temática do PPGCTA 

Estágios extracurriculares; 

Experiência como autônomo; 

Experiência empresas; 

Experiência em órgãos públicos. 

Experiência como bolsista de iniciação científica, monitorias ou outros tipos de bolsas 

Intercâmbios acadêmicos 

Cursos de especialização, concluídos ou não 

Disciplinas cursadas como aluno especial no PPGCTA ou outros PPGs.  

 

 

QUE TIPOS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SERÃO ACEITOS? 

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 em áreas afins à temática do PPGCTA 

- 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; 

- Certidão de acervo técnico, cópias de ARTs ou atestados 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. 

 

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 mestrados 

- 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.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1. É OBRIGATÓRIA a apresentação do currículo no formato Lattes (www.lattes.cnpq.br); 

2. Itens que constem no currículo, mas que não possuam a respectiva comprovação, NÃO serão 

pontuados. 

3. O currículo e os documentos comprobatórios, assim como todo o restante da documentação 

(exceto cartas de recomendação) necessária à inscrição no processo de seleção, devem enviados 

anexados no formulário online de inscrições 

(https://secure.upf.br/apps/posgraduacao/posMobile), em formato PDF (Portable Document 

File), exceto a foto, que pode ser anexada em formato JPEG. 

PREPARAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO PARA ANEXAR NO 

FORMULÁRIO ONLINE 

4. O currículo no formato Lattes, bem como os documentos comprobatórios do currículo, 

devem ser enviados em documento único, digitalizados em arquivo no formato PDF (Portable 

Document File), organizados e ordenados na mesma forma e sequência do check-list 

apresentado a seguir. O nome do arquivo deve ser nome_do_candidato_currículo documentado.  

 

http://www.lattes.cnpq.br/
https://secure.upf.br/apps/posgraduacao/posMobile/


 

CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS DO CURRÍCULO LATTES 

Currículo Formato Lattes 

Comprovantes da produção científica 

Comprovantes da experiência em docência  

Comprovantes da experiência profissional 

Comprovantes de experiência como bolsista, monitorias, outros tipos de bolsa e 

intercâmbios acadêmicos 

Comprovantes de cursos de especialização ou disciplinas cursadas em PPGs. 

 


