
 

ANEXO II 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Candidato (a): ________________________________________________________________ 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS / PROFISSIONAIS Pontos Títulos Total 

Certificado de conclusão de curso de Mestrado/Doutorado na área ou área afim 10,0   

Certificado de conclusão de curso de Mestrado/Doutorado em outra área 5,0   

Título de Especialista Profissional em Fisioterapia ou Certificado de Conclusão de Residência (máx. 4 pontos) 2,0   

SUBTOTAL_1  

2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL Pontos Títulos Total 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou pós-graduação stricto sensu em 
instituição pública ou privada de ensino superior (máx. 10 pontos) 
 Por disciplina no semestre letivo completo.  

2,0   

Exercício do magistério superior, como docente em curso de pós-graduação lato sensu em instituição pública ou 
privada de ensino superior (máx. 5 pontos) 
 Por disciplina.  

1,0   

Exercício do magistério superior, como docente no ensino fundamental e médio em instituição pública ou privada 
(máx. 5 pontos) 
 Por ano letivo completo.  

1,0   

Experiência profissional na área (máx. 5 pontos) 
 Por semestre letivo completo. 

1,0   

SUBTOTAL_2  

3. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO Pontos Títulos Total 

Participação em programa de iniciação científica como bolsista 
Por ano letivo completo. 

5   

Participação em programa de iniciação científica como voluntário 
Por ano letivo completo. 

3   

Participação em projeto de pesquisa (máx. 10 pontos) 
Por ano letivo completo. 

2   

Bolsista de programa/ação de extensão (máx. 5 pontos) 
Por ano letivo completo. 

1   

Participação voluntária em programa/ação de extensão (máx. 2 pontos) 
Por ano letivo completo. 

0,5   

SUBTOTAL_3  

4. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (QUALIS CAPES ÁREA 21) - Relacionado à área de concentração e 
linhas de pesquisa do programa 

Pontos Títulos Total 

Livro publicado com ISBN 3,0   

Capítulo de livro publicado com ISBN 1,0   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (A1) 3,0   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (A2) 2,5   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (B1) 2,0   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (B2) 1,0   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (B3) 0,8   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (B4) (máx. 2,5 pontos) 0,5   

Artigo completo publicado (ou com aceite por escrito) em periódico científico (B5, C ou não indexado) (máx. 1 ponto) 0,2   

Trabalho científico apresentado em evento internacional e publicado em anais ou revistas, relacionado à área de 
concentração e linhas de pesquisa do programa (máx. 5 pontos) 

0,5   

Trabalho científico apresentado em evento nacional e publicado em anais ou revistas, relacionado à área de 
concentração e linhas de pesquisa do programa (máx. 3 pontos) 

0,3   

Participação como palestrante convidado em evento científico internacional (máx. 5 pontos) 1,0   



Participação como palestrante convidado em evento científico nacional (máx. 2,5 pontos) 0,5   

Participação como ouvinte em evento científico (máx. 3 pontos) 0,3   

Autor ou coautor de projeto de pesquisa, cuja submissão à agência de fomento tenha resultado em concessão de 
recursos financeiros (máx. 15 pontos) 

5,0   

SUBTOTAL_4  

5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CONGRESSOS DA ÁREA Pontos Títulos Total 

Ouvinte (máx. 5 pontos) 1   

Apresentação de pôster 2   

Apresentação de tema livre / trabalho em forma oral 5   

Palestrante convidado (máx. 20 pontos) 10   

SUBTOTAL_5  

SUBTOTAL_1 + SUBTOTAL_2 + SUBTOTAL_3 + SUBTOTAL_4 + SUBTOTAL_5= TOTAL  

A nota final será extraída do currículo com maior número de pontos ao qual será atribuído nota 10 (100%). A partir 
deste, os dados dos demais currículos serão normalizados para a atribuição de nota. 

NOTA FINAL: 

 

 

Orientações para a elaboração do curriculum lattes 

1. O Currículo Lattes deverá ser preenchido diretamente na página do CNPq (http://www.cnpq.br) e impresso; 

e entregue no ato da inscrição juntamente com toda a documentação comprobatória. 

2. Todas as informações registradas no Currículo Lattes deverão estar comprovadas. Informações não 

documentadas NÃO serão consideradas. 

3. Os documentos comprobatórios das informações registradas no Currículo Lattes deverão estar 

sequencialmente organizados e numerados tomados por base a ordem e a numeração citada no texto do 

documento. 

 

 


