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MODELO PARA CURRICULUM VITAE
ATENÇÃO: os documentos comprobatórios devem ser apostilados conforme os itens
abaixo; numere as páginas e indique a página correspondente à informação. O Currículo
e os respectivos comprovantes devem estar em arquivo único. Antes dos comprovantes,
inclua a primeira página do currículo Lattes, na qual conste a data da sua última
atualização.
1) INFORMAÇÕES PESSOAIS
[nome, endereço, telefones para contato e números de documentos pessoais; para este
item não é necessário apresentar cópia de documentos ou comprovantes]
2) TITULAÇÃO
[informação sobre o(s) Curso(s) de Graduação realizado(s) e de Mestrado (se for o
caso)]
3) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
[informação sobre Curso(s) de Especialização concluído(s) e Aperfeiçoamento]
4) EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO (na área de conhecimento)
4.1) Ensino superior (graduação e pós-graduação)
4.2) Ensino médio
4.3) Ensino fundamental
4.4) Orientação de especialização
4.5) Orientação de graduação (PET, IC e TCC)
5) BOLSAS DE ESTUDO, DE PESQUISA E ASSEMELHADAS
[informação sobre Bolsas de Estudo e de Pesquisa recebidas: Mestrado, Iniciação
científica, Monitoria, PET, Programas/Projetos de Extensão e atividades assemelhadas.
Iniciação científica voluntária (também PET, extensão etc)]
6) PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
6.1) Livros
6.2) Capítulos de livros
6.3) Artigos completos publicados em periódicos indexados
6.4) Artigos completos publicados em periódicos não indexados
6.5) Artigos publicados em sítio eletrônico especializado ou imprensa
6.6) Artigos publicados em sítio eletrônico não especializado
6.7) Textos completos publicados em Anais
6.8) Organização de coletânea e outros materiais bibliográficos
6.9) Resumos publicados em Cadernos de Resumos ou Anais
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6.10) Resenha ou nota científica publicada em periódico indexado
6.11) Resenha ou nota científica publicada em periódico não indexado
6.12) Tradução de artigo especializado
6.13) Tradução de livro especializado
6.14) Produção cultural na área de estudos (partitura, roteiro para rádio, TV ou teatro,
montagem, trilha sonora, música, edição, cenografia e similares)
6.15) Livro didático e similar
7) PRODUÇÃO TÉCNICA
7.1) Participação em comissões organizadoras de eventos científicos e/ou monitoria
7.2) Editoria/membro de comitê científico e editoral de periódico indexado
7.3) Editoria/membro de comitê científico e editoral de periódico não indexado
7.4) Palestras e conferências
7.5) Apresentação de trabalho em evento
7.6) Apresentação de pôsteres
7.7) Debatedor ou coordenador de mesa em evento científico
7.8) Curso de extensão (frequentado) com 60 horas ou mais, com processo de avaliação
7.9) Curso de extensão (frequentado) com mínimo de 30 horas e processo de avaliação
7.10) Cursos livres e oficinas (ministrados)
8) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
[Participação (como ouvinte) em eventos e cursos de extensão de menos de 30 horas]
9) OUTRAS ATIVIDADES
9.1) Estágios voluntários/não obrigatórios, remunerados ou não
9.2) Participação em bancas de defesa de TCC, especialização e IC
9.3) Prêmios por atividades científicas, culturais e profissionais
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