APÊNDICE II: Formulário de análise curricular (Currículo Lattes)

Nome do candidato (a):__________________________________________________________
O currículo pontuará 10,0 (dez) e seguirá os itens de análise detalhados a seguir. A produção
acadêmica, os projetos de ensino, pesquisa e extensão contabilizados serão relativos ao período
dos últimos 5 anos.
O candidato deverá preencher a pontuação atribuída a cada item e enviar o arquivo em PDF,
via digital. Todos os itens devem estar cadastrado no currículo Lattes.

ITENS DE ANÁLISE

01

Formação acadêmica (total 4,0 – pontuação máxima no
item)
Licenciatura ou Graduação em área relacionada às linhas de
pesquisa do Curso. (2,5 pontos)

02

Graduação em outra área. (1,0 ponto)

03

Especialização em Educação/Ensino com mínimo 360
horas. (1,5 pontos - pontuação máxima 1,5 pontos)

04

Especialização em outras áreas com mínimo 360 horas. (1,0
pontos – pontuação máxima 1,0 ponto)
Pontos alcançados no item (pontuação máxima 4,0):

05
06

07

08

Experiência Profissional/Acadêmica (total 3,5 –
pontuação máxima no item)
Experiência em docência Educação Básica/Superior. (0,5
pontos por ano, máximo de 2,5 pontos)
Créditos das disciplinas cursadas no âmbito do convênio
CaVG/IPB. (0,5 pontos por disciplina, máximo de 1,5
ponto)
Disciplinas cursadas em outros programas de Mestrado,
concordantes com as Linhas de Pesquisa existentes no
PPGCITED. (0,5 pontos por disciplina, máximo de 1,5
pontos)
Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão.
(0,5 ponto por ano, máximo de 1,5 pontos)
Pontos alcançados no item (pontuação máxima 3,5):

09

Produção acadêmica (total 2,5 – pontuação máxima no
item)
Artigos completos publicados em periódicos indexados. (1,0
ponto por artigo, máximo de 2,0 pontos)

Pontuação
atribuída
pelo(a)
candidato(a)

Pontuação
atribuída
pela
comissão de
seleção

10

Produção técnica (organização de eventos e/ou ministrante).
(0,5 ponto por item, máximo de 1,5 pontos)

11

Produção técnica (participante palestra, minicurso ou
oficina) (0,25 ponto por item, máximo de 1,0 ponto)

12

Resumo simples em anais. (0, 25 pontos por item, máximo
de 1,0 pontos)

13

Resumo expandido em anais. (0, 5 pontos por item, máximo
de 1,5 pontos)
Pontos alcançados no item (pontuação máxima 2,5):
Pontuação total na análise de currículo:

