
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRÍCULO LATTES 

Nota máxima: 10 pontos (Peso 2) 

Experiência na área (até o máximo de 3,0 pontos) 

- 0,5 ponto por semestre em estágio não obrigatório na área de 
formação e do programa ou 0,25 ponto quando for somente na área 
de formação do candidato. 

- 0,5 ponto por trabalho voluntário na área de formação e do 
programa ou 0,25 ponto por trabalho voluntário quando for 
somente na área de formação do candidato. 

- 0,5 ponto por participação em projetos de ensino na área de 
formação e do programa ou 0,25 ponto por participação em 
projeto de ensino quando for somente na área de formação 
do candidato (Ex. PIBID). 

- 0,5 ponto por ano de atividade profissional na área de formação e 
do programa ou 0,25 ponto por ano de atividade profissional 

quando for somente na área de formação do candidato. 

  

Atividade de extensão (por semestre letivo até 3,0 pontos) 

- 1,0 ponto por atividade na área de formação e do Programa. 

- 0,5 ponto por atividade quando for somente na área de formação 
do candidato. 

  

Publicações (até 2,5 pontos) 

- 0,5 ponto por resumo publicado em anais de evento na área de 
formação e do Programa ou 0,25 ponto quando for somente na área 
de formação do candidato. 

- 1,0 ponto por artigo publicado na área de formação e do Programa 
ou 0,5 ponto na quando for somente na área de formação do 
candidato. 

  

Trabalho apresentado em evento (até 1,0 ponto) 

- 0,2 Ponto por trabalho apresentado na área de formação e do 

Programa ou 0,1 ponto por trabalho apresentado quando for 

somente na área de formação do candidato. 

  

Outras Experiências na área de formação (até 0,5 ponto) 
(participação em grupos de estudos, núcleos/grupos de pesquisa, 
associações, organizações, Diretório Acadêmico, bolsista de 
iniciação científica nas áreas de concentração do programa, monitor 
de disciplinas durante a Graduação nas áreas de concentração, 
cursos, congressos, seminários, simpósios relacionados à área de 
formação de no mínimo 20 horas cada) 

- 0,1 ponto por participação. 

  

TOTAL   

 

 


