
ADENDO AO EDITAL ESPECÍFICO 019.55/2021 – MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL (CÓDIGO 1125)

A Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
torna público  o adendo ao Edital Específico 019.55/2021, de inscrições para o Processo Seletivo de 
Pós-Graduação.

A partir da instabilidade da Plataforma Lattes, o curso decidiu flexibilizar a exigência do item "3.6. 
Cópia do Currículo atualizado, gerado pela plataforma Lattes, do período de 2017 a 2021. " admitindo a 
possibilidade de receber um Modelo de Curriculum Anexo a este adendo, caso necessário.

1. INCLUIR

1.1. Incluir o subitem Item 3.6.1 no item 3.6 do edital específico 019.55/2021.

“3.6.1  Curriculum  Lattes  ou  Modelo  de  currículo  para  seleção  de  ingresso  ao  Mestrado 
Profissional - PPPG/UFSM (anexo 7), preenchido.”

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.

MARILENE GABRIEL DALLA CORTE
Coordenadora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL

MESTRADO PROFISSIONAL

ANEXO 7

MODELO DE CURRÍCULO PARA SELEÇÃO DE INGRESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL - 
PPPG/UFSM - Edital 019.55/2021/PRPGP/UFSM (em substituição ao Currículo da Plataforma 

Lattes/CNPq)

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome completo:

1.2 Data de Nascimento:

1.3 RG:

1.4 CPF:

1.5 Endereço residencial (Av./rua, nº, bairro, cidade, UF, CEP):

1.6 Telefone fixo com DDD:

1.7 Celular com DDD:

1.8 Endereço eletrônico (e-mail para contato) :

1.9 Instituição/ões de atuação profissional:

1.10 Função/ões que exerce atualmente:

1.11 Endereço profissional (Av./rua, nº, bairro, cidade, UF, CEP):

2 FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO

2.1 Graduação (Curso, Instituição e ano de titulação): 

2.2 Especialização (Curso, Instituição e ano de titulação) :

2.3 Mestrado (Curso, Instituição e ano de titulação):

2.4 Doutorado (Curso, Instituição e ano de titulação):

3 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

3.1 Nome do curso/formação, instituição, cidade/UF, período e carga horária: 
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4 ATUAÇÃO PROFISSIONAL

4.1 Vínculos institucionais (cargo, instituição, cidade, UF, período):

4.2 Atividades de docência e/ou apoio técnico-administrativo (função, instituição, cidade, UF, 
período de participação):

4.3 Atividades de gestão (função, instituição, cidade, UF, período de participação):

4.4 Participação em projetos (função, tipo de projeto, título, coordenador/a, Instituição, cidade, 
UF, período de participação):

4.5 Outras atividades profissionais:

5 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

5.1 Artigo completo publicado em periódico na área da educação ou áreas afins (autor/es, 
periódico, instituição, cidade/UF, ISSN, título, volume, meses, ano, páginas, link acesso):

5.2 Livro autoral publicado na área da educação ou áreas afins (título do livro e autor/res, 
editora, cidade/UF, ISBN, ano, nº de páginas):

5.3 Capítulo de livro publicado na área da educação ou áreas afins (título do livro e autor/res, 
título do capítulo e autor/es, editora, cidade/UF, ISBN, ano, páginas):

5.4  Trabalho publicado em anais de  evento  na área da educação ou áreas afins  -  texto 
completo (Nome  do  evento,  instituição  promotora,  cidade/UF,  ano,  ISBN  anais,  título  do 
trabalho, autor/es, páginas):

5.4 Trabalho publicado em anais de evento na área da educação ou áreas afins -  resumo 
(Nome  do  evento,  ISBN  anais,  instituição  promotora,  cidade/UF,  ano,  título  do  trabalho, 
autor/es, páginas):

5.5 Participação em evento ou atividade de formação na área de educação ou áreas afins 
(Nome do evento, instituição promotora, cidade/UF, período/ano, carga horária):

6 PRODUÇÕES TÉCNICAS

6.1 Apresentação de trabalho em evento na área de educação ou áreas afins (Nome do 
evento,  instituição  promotora,  cidade/UF,  período/data,  título  do  trabalho,  autor/res, 
modalidade poster ou comunicação oral):

6.2 Realização de palestra, conferência, minicurso, ou afins em evento/atividade na área de 
educação  ou  áreas  afins  (Nome  do  evento/atividade,  instituição  promotora,  cidade/UF, 
período/data, título, autor/res, qual atividade):
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6.3 Integrante de Comissão, Colegiado, Conselho, Comitê, Grupo de Trabalho ou atividades 
correlacionadas na área de educação ou áreas afins (Nome da atividade, instituição envolvida, 
cidade/UF, período):

6.4  Produção  de  material  didático-pedagógico  (título  do  material/produto,  autor/res,  ISBN, 
editora, cidade/UF, ano, nº de páginas):

6.5 Editoração e/ou organização de livro ou anais de eventos na área de educação ou áreas 
afins (título do livro ou anais, autor/res ou organizador/es, ISBN, editora, cidade/UF, ano, nº de  
páginas):

6.6 Produção e/ou desenvolvimento de projeto ensino, pesquisa e/ou extensão na área de 
educação ou áreas afins (título do projeto, registro, autor/es, instituição/ões, cidade/UF, ano, 
nº de páginas):

6.7 Coordenação e/ou desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas, artístico-culturais 
e formativas, premiações entre outras atividades na área de educação ou áreas afins (nome 
de atividade, autor/es, instituição/ões, cidade/UF, ano, outras informações se for o caso):

6.8 Demais atividades técnicas ou tecnológicas na área da educação ou áreas afins.

7 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

OBSERVAÇÕES:  é  possível  inserir  quantas  atividades/informações  forem  necessárias  em 

cada item e subitens indicado/s ou no item “7 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES”.
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