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Este documento complementa o Edital 06/2020 do PPGDesign UFPR referente ao processo 
seletivo para ingresso em 2021 nos cursos de Mestrado e Doutorado em Design.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Este guia fornece diretrizes para a composição dos Documentos Comprobatórios, os quais 
deverão ser agrupados em um único arquivo em PDF que, por sua vez, deverá ser submetido 
no ato do requerimento de inscrição online, no campo “Outros documentos conforme edital”.

Os documentos comprobatórios deverão ser selecionados a partir das informações registradas 
em seu Currículo Lattes (a ser submetido em arquivo separado no campo “Currículo Vitae”). 
Atividades com informações divergentes ou ausentes no Currículo Lattes não serão pontuadas.

Somente atividades acadêmico-científicas e técnicas realizadas entre os anos 2016 e 2020 são 
pontuáveis. Não devem ser incluídas, portanto, atividades realizadas antes desse período.

Somente as atividades designadas na tabela de pontuação (Anexo I do supracitado Edital) são 
pontuáveis. Não devem ser incluídas, portanto, atividades de outra natureza.

Em caso de ausência de comprovação ou qualquer motivo que dificulte a verificação do 
documento comprobatório, a respectiva atividade não será pontuada.

Documentos em língua estrangeira, com exceção das línguas inglesa e espanhola, devem ser 
traduzidos por tradutor juramentado e anexados. Caso contrário, não serão pontuados.

Nenhuma atividade poderá ser bi-pontuada.

Não serão pontuados trabalhos no prelo (ainda não publicados).

Guia para Organização de Documentos Comprobatórios do Currículo
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COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO

O documento deverá ser composto em formato A4 (21 x 29,7 cm), com orientação vertical e todas 
as margens em 2,5 cm. 

A primeira página deverá conter o nome completo do(a) candidato(a), link do Currículo Lattes, 
local, data e sumário dos documentos comprobatórios, conforme Fig. 1.

O sumário poderá se estender para além da primeira página, e deve ser estruturado em dois 
níveis hierárquicos: (1) grupos e (1.1) atividades. 
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Após o sumário, os documentos comprobatórios deverão ser ordenados conforme a sequência 
de Grupo/Atividade disposta na tabela de pontuação (Anexo I do supracitado Edital).

O documento deverá ser dividido em seções correspondentes aos cinco grupos de atividades: 
(1) Ensino, Orientação e Bancas; (2) Pesquisa; (3) Produção Científica; (4) Capacitação; (5) 
Produção Técnica. Caso algum dos grupos não apresente nenhuma atividade, este grupo deverá 
ser suprimido das seções do documento.

Cada seção deverá ser iniciada por uma folha de rosto (Fig. 2) contendo o título da seção 
e a quantidade de itens de cada atividade. Caso alguma das atividades não tenha nenhum 
documento comprobatório, esta atividade deverá ser suprimida da seção.

Todas as páginas deverão ser numeradas. No interior de cada seção, todas as páginas devem 
indicar, no cabeçalho ou rodapé, a seção referente ao grupo de atividades (Fig. 3 e 4). 

Todos os documentos comprobatórios devem vir acompanhados de legenda indicando título, 
fonte (ex. IES ou URL), carga horária (quando houver) e data do documento (Fig. 3 e 4).

Fig. 1: Exemplo de primeira página. Fig. 2: Exemplo de folha de rosto de seção.
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A planilha de Cálculo da Pontuação do Currículo, disponível na aba de “Processo Seletivo” 
do site do PPGDesign, NÃO deve ser incluída entre a documentação comprobatória. 

A pontuação das atividades está sujeita ao exame e validação, por parte da Comissão de 
Seleção, dos documentos comprobatórios. Atente-se, pois, aos exemplos de comprovação 
listados tanto na tabela de pontuação (Anexo I do supracitado Edital) quanto na planilha de 
Cálculo da Pontuação do Currículo. Outros documentos fora desses exemplos podem ser 
inseridos, sob o risco de não serem considerados válidos.

Antes de encerrar o documento, confira se a paginação do sumário está correta, bem como a 
quantidade de itens por atividade indicada no início de cada seção. O arquivo deve ser salvo 
em formato PDF com o tamanho máximo de 50MB.

Fig. 3: Exemplo de página da seção 1. Fig. 4: Exemplo de página da seção 3.


