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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE CURRICULUM VITAE 

SELEÇÃO MESTRADO PPGP FFCLRP-USP 

 
 

 
 CURRICULUM VITAE: 
 - DEVERÁ SER DOCUMENTADO (INCLUIR OS COMPROVANTES EM ANEXO, COM O RESPECTIVO NÚMERO E 
IDENTIFICAÇÃO DO ITEM A SER COMPROVADO). 
- DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS ABAIXO, APRESENTADOS E NUMERADOS NA SEQUÊNCIA 
ESTABELECIDA A SEGUIR. 
- CASO NÃO HAJA ATIVIDADE A SER RELATADA NO ITEM, NUMERAR E INFORMAR – NADA A DECLARAR. 
- CASO HAJA MAIS DO QUE UMA ATIVIDADE NO MESMO ITEM, NUMERAR OS SUBITENS DE FORMA A NÃO 
INTERFERIR NA NUMERAÇÃO DOS ITENS. 
- OS ITENS NÃO COMPROVADOS NÃO PODERÃO SER COMPUTADOS NA AVALIAÇÃO DO/A CANDIDATO/A. 
- A PONTUAÇÃO BASEIA-SE EXCLUSIVAMNETE NAS INFORMAÇÕES COMPROVADAS PELO MATERIAL 
APRESENTADO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO/A CANDIDATO/A OFERECER AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA A ADEQUADA ANÁLISE DO SEU CURRÍCULO. 
 

 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
nome, estado civil, endereço, telefone para contato, e-mail, RG, CPF, Certificado de Reservista  
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Curso de Graduação: área, local, instituição, início e término  
Comprovantes necessários: cópia do diploma, histórico escolar. 
 
LINK PARA O CURRÍCULO LATTES: __________________ 
 
 
1. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR À GRADUAÇÃO  
 
1.1. Atividade de Pesquisa na Graduação: instituição, local, início, término, projeto a que estava vinculado, 
título do trabalho desenvolvido, orientador/a, breve descrição das atividades desenvolvidas, agência de 
fomento (no caso de bolsa). Comprovantes necessários: Resumo do projeto, declaração ou documento 
similar sobre a formalização da iniciação científica, termo de outorga da agência de fomento (no caso de 
bolsa).  
  
1.2. Atividades na Graduação – vida acadêmica (monitoria, representação discente em órgãos colegiados, 
participação em empresas júniores, entidades estudantis, projetos de cultura e extensão, ligas, atlética, 
atividades extracurriculares, organização de eventos acadêmicos, projeto Rondon, e outras equivalentes). 
Informar, para cada atividade, local, instituição, início, término, breve descrição das atividades 
desenvolvidas. Comprovantes necessários: Declaração ou documento similar comprobatório. 
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1.3. Curso de Especialização (mínimo 360 horas): curso, instituição e corpo docente, local, início, término, 
carga horária. Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou documento 
similar. 
 
1.4. Bolsa de Aperfeiçoamento Técnico ou Apoio Técnico em Pesquisa:  agência financiadora, instituição, 
local, início, término, projeto a que estava vinculado, orientador/a, breve descrição das atividades 
desenvolvidas. Comprovantes necessários: Termo de outorga da agência de fomento (no caso de bolsa), 
resumo do projeto, declaração ou documento similar sobre a formalização do aperfeiçoamento. 
 
1.5. Cursos: 
1.5.1 - Cursos de Aperfeiçoamento (mínimo 120 horas): curso, instituição e corpo docente, local, início, 
término, carga horária. Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou 
documento similar. 
1.5.2 - Cursos de Atualização ou Extensão (mínimo 30h): curso, instituição e corpo docente, local, início, 
término, carga horária. Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou 
documento similar.  
1.5.3 - Curso de Difusão (abaixo de 30 horas): curso, instituição e corpo docente, local, início, término, 
carga horária. Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou documento 
similar. 
 
 
2. EXPERIÊNCIA DE ENSINO E/OU PROFISSIONAL 
 
2.1. Experiência Científica na Graduação:  
2.1.1 - Programa de Formação Especial em Pesquisa: local, orientador/a, projeto, início e término, breve 
descrição das atividades. Comprovantes necessários: Declarações ou documentos similares. 
2.1.2 - Participação em grupo de pesquisa, de grupos de estudo: local, orientador/a, projeto, início e 
término, periodicidade, breve descrição das atividades. Comprovantes necessários: Declarações ou 
documentos similares. 
2.1.3 - Participação em organização de eventos científicos: local, início e término, nome do evento, 
instituição organizadora, breve descrição das atividades. Comprovantes necessários: Declarações ou 
documentos similares. 
 
2.2. Atividade Profissional: docência em educação superior ou básica, cursinhos, idiomas; demais 
atividades profissionais (instituições, empresas, incluindo atendimento clínico comprovado). Informar 
local, tipo de vínculo, natureza da atividade, início, término, carga horária semanal, breve descrição das 
atividades desenvolvidas. Comprovantes necessários: Contrato de trabalho ou similar. 
 
2.3. Programa de Aprimoramento ou Residência ou Estágios de longa duração: local, início e término, carga 
horária, nome do programa ou estágio, instituição organizadora, orientador/a, breve descrição das 
atividades. Comprovantes necessários: Declarações ou documentos similares. 
 
 
 
3.  DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS 
 
3.1. Autoria de Artigo Publicado em Periódicos Científicos: autor (es), ano, título, nome do periódico, 
volume, número, páginas, indexador/es; trabalhos submetidos e com comprovante de aceitação para 
publicação podem ser incluídos. Comprovantes necessários: Artigo completo impresso (da revista online ou 
impressa, por fotocópia). 
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3.2. Autoria de:  
3.2.1 - Capítulo de Livro: autor/es, ano, título do capítulo, organizador (es), título do livro, editora, local, 
páginas. Comprovantes necessários: Fotocópia da capa, ficha catalográfica, índice, capítulo completo do 
livro e informações sobre os autores (se houver).  
3.2.2 - Trabalho Completo em Anais: autor/es, ano, título, nome do evento, organizador, local, páginas; 
trabalhos submetidos e com comprovante de aceitação para publicação podem ser incluídos. 
Comprovantes necessários: Trabalho completo impresso ou fotocopiado dos anais do evento e cópia do 
sumário dos anais onde conste o trabalho e o nome do candidato. 
 
3.3. Trabalhos Apresentados em Eventos Científicos:  
3.3.1 - Com Resumo: autor/es, ano, título, nome do evento, organizador, local, página. Comprovantes 
necessários: Resumo impresso ou fotocopiado dos anais do evento e cópia do sumário dos anais onde 
conste o trabalho e o nome do candidato. 
3.3.1 - Sem resumo:  autor/es, ano, título, nome do evento, organizador, local, resumo. Comprovantes 
necessários: Certificado/Declaração de apresentação de trabalho emitida pela organização do evento 
científico. 
 
3.4.  Monografia de Conclusão de Curso de Especialização: título, orientador/es, resumo. Comprovantes 
necessários: Declaração de conclusão da monografia emitida pela Instituição Educacional ou a própria 
monografia completa.  
 
3.5.  Monografia de Conclusão de Curso de Graduação: título, orientador/es, resumo. Comprovantes 
necessários: Declaração de conclusão da monografia emitida pela Instituição Educacional ou a própria 
monografia completa. 
 
 
  


