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ANEXO II – FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM LATTES  

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 
POR ITEM 

QUANTIDADE PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

1.1. Curso concluído de especialização na área (no 
máximo dois) 

 1,0   

1.2. Curso concluído de especialização em área afim 
(no máximo dois) 

0,6   

1.3. Curso concluído de graduação na área 0,4   

1.4. Curso concluído de graduação em área afim 0,3   

2. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA ACADÊMICO    

2.1. Participação em programa de iniciação científica 

(por ano de atividade e, no máximo, três) 

 0,2   

2.2. Participação em projetos de pesquisa como 

voluntário (por ano de atividade e, no máximo, três) 

 0,1   

2.3. Participação em programa de extensão (por ano 

de atividade e, no máximo, três) 

0,2   

2.4. Participação em programa de monitoria 

concursada ou voluntária (por semestre de atividade 

e, no máximo, três) 

0,1   

2.5. Participação em programa de estágio curricular 

ou extracurricular (por semestre de atividade e, no 

máximo, três)  

0,1   

2.6. Participação em grupo de estudos (por semestre 

de atividade e, no máximo, três) 

0,1   

2.7. Participação no PET e no PET/Saúde (por 

semestre de atividade e, no máximo, quatro) 

0,1   

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL     

3.1. Atividade docente em Instituição de Ensino 

Superior na área (por semestre letivo e, no máximo, 

seis) 

0,2   

3.2. Atividade docente em Instituição de Ensino 

Superior em área afim (por semestre letivo e, no 

máximo, quatro) 

0,2   

3.3. Atividade docente em Instituição de Ensino 

Superior em outra área do conhecimento (por 

semestre letivo e, no máximo, três) 

0,1   

3.4. Atividade profissional na área (por ano de 

atividade e, no máximo, quatro) 

0,2   

3.5. Atividade profissional em área afim (por ano de 

atividade e, no máximo, três) 

0,2   

3.6. Estágio profissional na área (por semestre de 

atividade e, no máximo, três) 

0,1   

 

 

 



3.7. Estágio profissional em área afim (por semestre 

de atividade e, no máximo, dois) 

0,1   

 

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL (no máximo dois) 

   

4.1. Livro    1,0   

4.2. Artigo publicado em periódico com Qualis A               1,0   

4.3. Artigo publicado em periódico com Qualis B 0,5   

4.4. Artigo publicado em periódico com Qualis C        0,4   

4.5. Capítulo de livro técnico, didático ou científico 

publicado na área, com ISBN 

0,6   

4.6. Capítulo de livro técnico, didático ou científico 

publicado em área afim, com ISBN 

0,4   

4.7. Capítulo de livro técnico, didático ou científico 

publicado em outra área do conhecimento, com ISBN 

0,4   

4.8. Trabalho completo publicado em anais de evento 

científico internacional na área 

0,4   

4.9. Trabalho completo publicado em anais de evento 

científico internacional em área afim 

0,2   

4.10. Trabalho completo publicado em anais de 

evento científico nacional na área 

0,2   

4.11. Trabalho completo publicado em anais de 

evento científico nacional em área afim 

0,1   

4.12. Resumo publicado em anais de evento 

científico Internacional na área 

0,1   

4.13. Resumo publicado em anais de evento 

científico internacional em outra área do 

conhecimento 

0,1   

4.14. Resumo publicado em anais de evento 

científico nacional na área 

0,1   

4.15. Resumo publicado em anais de evento 

científico nacional em outra área do conhecimento            

0,1   

4.16. Apresentação de trabalhos em eventos 

científicos locais  

0,1   

TOTAL  10   

Anexar comprovantes apenas referentes aos itens do formulário. 
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