
FORMULÁRIO DE CURRÍCULO PADRONIZADO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Identificação do candidato 

Nome completo: 
 

2 – Curso de graduação 

Curso: Período (mês/ano) 
Início:            
Conclusão: 

N° do Anexo: 

Instituição: 

Graduação 

Cidade: UF: País: 
 

3 – Titulação 

Curso: Período (mês/ano) 
Início:           Conclusão: 

No do Anexo: 

Instituição: 

Aperfeiçoamento (A) 
mínimo de 180 horas 

Cidade UF: País: 
Curso: Período (mês/ano) 

Início:           Conclusão: 
No do Anexo: 

Instituição: 

Especialização (E) 

Cidade UF: País: 

Pontuação da titulação 

Pontuação  A=3,00 E=5,00  

 

Orientação para preenchimento 
 

- Preencher o formulário de currículo padronizado anexando as fotocópias apenas dos 
documentos comprobatórios dos itens relacionados no formulário. Anexar currículo da 
plataforma lattes. O candidato deve preencher também a pontuação que considera ter. 

- As fotocópias dos documentos comprobatórios (Anexos) do currículo deverão ser 
numeradas sequencialmente na posição superior direita e anexadas a este formulário. 
 
- Cada documento deverá corresponder a um anexo. Nos casos em que um mesmo 
documento for válido para mais de um item do formulário de currículo padronizado, o 
mesmo deverá ser citado nos campos correspondentes. 
 
- Observar qual é o período de tempo das atividades que será pontuado. Em alguns itens 
serão considerados apenas as atividades exercidas nos últimos 3 anos. 
 



4 – Atividade profissional – últimos 3 anos 

Função Local Início Término Anexo (n°) 

     

     

     

Pontuação da atividade profissional (por ano) 

  Pontuação 

Atividade Técnica  1,00 

Médio 0,75 Ensino 

Superior 4,00 

Pesquisa  4,00 

Extensão  1,00 

 

 

5 – Monitoria oficial 

Item Duração da atividade Anexo (nº) 

5.1 90 a 180 horas  
5.2 181 a 360 horas  
5.3 Superior a 360 horas  

 

Pontuação da monitoria oficial 

Tempo de atividade Pontuação 

90 a 180 h 1,00 

181 a 360 h 2,00 

Superior a 360 h 3,00 

 

 

 

6 – Participação em pesquisa PIBIC ou PIVIC durante a graduação. Serão 

consideradas somente as bolsas cadastradas na Instituição. 

Item Atividade Anexo (nº) 

6.1 Iniciação científica com bolsa (PIBIC)  
6.2 Participação voluntária em sem bolsa (PIVIC)  

 

Pontuação em participação de pesquisa com e sem bolsa (por ano) 

Tipo Pontuação  

Iniciação científica com bolsa 8,00 

Iniciação científica sem bolsa 8,00 

 

 

 

 

 



7 – Produção científica (publicações no prelo somente serão aceitas acompanhadas 
da carta de aceite da Editora ou Revista Científica) – últimos 3 anos 

Item Tipo Anexo (n°) 

7.1 Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com corpo 
editorial 

 

7.2 Livro editado  

7.3 Capítulo de livro  

7.4 Artigos técnicos publicados em revistas ou jornais  

7.5 Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de eventos 
 científicos 

 

7.6 Resumos publicados em anais de eventos científicos  

7.7 Editor de revista científica com corpo editorial  

 

Tipo Eng. II Quantidade Pontuação 

 

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis A1 

21,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis A2 

18,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis B1 

15,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis B2 

12,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis B3 

9,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis B4 

6,0  

Artigo científico completo publicado em 
periódico Qualis B5 

3,0  

Livros editados 5,00  

Capítulos de livros 3,00  

 

Artigos técnicos 3,00  

Trabalho completo ou resumo expandido 
publicados em evento científico 

2,00  

Resumo publicado em evento científico 1,00  

 

 



8 – Informações complementares (Justificativa que possa auxiliar no julgamento) 
 
 
 
 
 

 

9 – Declaração 

Declaro que este documento contém informações completas e exatas e que aceito o 
sistema e os critérios adotados pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Goiás. 
 

 
 

   

Local Data Pontuação Total Assinatura 

 

 

10 – Avaliação pela Comissão de Seleção (Espaço reservado para a Comissão 

de Seleção do PPGEQ-UFG) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

 

Pontuação Obtida  
 

Conversão (Média)  
 


