
ADENDO AO EDITAL ESPECÍFICO 019.31/2021 – MESTRADO EM EDUCAÇÃO (CÓDIGO 944)

A  Coordenação  do  Curso  de  Mestrado  em  Educação torna  público  o  adendo ao  Edital 
Específico 019.31/2021, de inscrições para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.

A partir  da instabilidade da Plataforma Lattes em curso,  o Programa de Pós-graduação em 
Educação decidiu flexibilizar a exigência do item "3.4.4. Cópia do Curriculum registrado na Plataforma 
Lattes" admitindo a possibilidade de receber um Modelo de Curriculum Anexo a este adendo,  caso 
necessário.

1. INCLUIR

1.1. Anexo de modelo de Curriculum a ser seguido e enviado em substituição ao Curriculum Lattes. 
O modelo encontra-se anexo a este adendo e seu arquivo editável também está disponível no 
endereço: https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppge/

2. As demais informações e exigências contidas no EDITAL Nº 019/2021/PRPGP/UFSM, de 30 de julho 
de 2021, completo, permanecem inalteradas e válidas.

Rosane Carneiro Sarturi
Coordenadora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ANEXO

MODELO DE CURRICULUM PARA SELEÇÃO DE INGRESSO DO PPG EM EDUCAÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A):

Dados pessoais
Filiação:

Data de Nascimento:

Carteira de Identidade:

CPF:

Endereço residencial:

Telefone:

Celular:

Endereço profissional:

Endereço eletrônico (e-mail para 
contato)

Formação acadêmica/titulação
Graduação (Curso, Instituição e 
ano de titulação)

Especialização (Curso, Instituição e 
ano de titulação)

Mestrado (Curso, Instituição e ano 
de titulação)

Doutorado (Curso, Instituição e ano 
de titulação)

Formação complementar (Cursos, formações e equivalentes)
Curso, Instituição e período
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Atuação profissional (vínculo, instituição e período)

Outras atividades acadêmicas
Outras atividades Acadêmicas

Vínculo Institucional

Atividades gestão

Participação em comissões, 
organizações de eventos.

Participação em Projetos
Tipo de projeto (pesquisa, 
extensão, ensino), título do projeto, 
período de participação

Produção
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em 
periódicos (Ano, Periódico e título)

Capítulos de livros publicados 
(Ano, Título do Livro e título do 
capítulo)

Livro Autoral (Ano, Título do Livro)

Trabalhos publicados em anais de 
eventos (completo) (ano, evento e 
título)
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Trabalhos publicados em anais de 
eventos (resumo) (ano, evento e 
título)

Apresentação de trabalho e 
palestra
(Ano, evento e título)

Participação em eventos
Evento, ano e tipo de participação

**** O (A) Candidato (a) poderá inserir quantas linhas forem necessárias para incluir subitens a 

cada item solicitado.
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