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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO

ANEXO I

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE, MODELO LATTES

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA E ANEXAÇÃO DE COMPROVANTES

 Atenção, ao preencher, para o período de validade da atividade profissional, produção científica e 
formação complementar indicada na ficha.

 O preenchimento deve ser feito à caneta. A ficha deve ser assinada e digitalizada de forma a compor 
um documento único, em arquivo pdf, com os comprovantes.

 Preencha, na coluna em branco, as informações solicitadas. Informe a pontuação total ao final da 
ficha.

 Anexe  os  comprovantes  à  ficha,  organizando-os  na  mesma  sequência  dos  itens  da  ficha  e 
identificando-os com o número do grupo e o número do item. 

 Assine todas as páginas da ficha de avaliação.

 As informações serão conferidas pela Comissão de Seleção, sendo que os itens não comprovados 
ou enquadrados incorretamente, não serão considerados. 

 As informações da ficha de avaliação que não vierem acompanhadas dos respectivos comprovantes 
não serão pontuadas.

 Atividade docente corresponde ao exercício docente no âmbito do nível superior (graduação) após 
diplomado e com vínculo de cargo docente na IES do curso no qual ministrou aulas.

 A atividade  profissional  só  é  válida  se  acompanhada  pelo  registro  de  responsabilidade  técnica 
emitido pela entidade de classe correspondente à formação do(a) candidato(a).

 O  Qualis  de  referência  para  a  produção  intelectual/científica  corresponde  à  área  temática  do 
Programa: ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN. 

 Os livros e capítulos de livros devem ser comprovados com cópia da ficha catalográfica do livro, da 
página que contém o conselho ou corpo editorial, do sumário ou índice e, no caso de capítulo, da 
primeira página do capítulo. O comprovante deve deixar claro o ISBN, a composição do conselho ou 
corpo editorial, o número de páginas do livro, o número de páginas do capítulo (se for o caso) e a 
contribuição do candidato na obra,  com cópia das páginas do livro que contém as informações 
solicitadas.

 Os artigos ou resumos (expandidos ou não) científicos em periódico e anais de congressos devem 
ser comprovados com a ficha catalográfica dos anais, com o sumário e com a primeira página do 
artigo ou resumo.

 A participação em evento científico deverá ser feita mediante cópia do certificado de participação no 
nome do candidato. O certificado deve conter título do evento, a data e local da realização.

 A  Comissão  de  Seleção  se  reserva  o  direito  de  solicitar  os  originais  de  qualquer  um  dos 
comprovantes para complementação das análises para fins de pontuação.

Anexo I continua com a ficha...
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE, MODELO LATTES

Nome do(a) candidato(a): ____________________________________________________________

GRUPO ITEM REQUISITO
PONTUA-

ÇÃO
PONT 
MÁX.

QTDE PONTOS

I  –  Atividade 
profissional

1
Atividades docentes em instituição de nível superi-
or na área de Arquitetura, Urbanismo ou Paisagis-
mo com comprovação oficial da instituição

5 por ano 20

2

Atuação profissional na área de Arquitetura, Urba-
nismo ou Paisagismo com comprovação através 
de Registro de Responsabilidade Técnica emitida 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou simi-
lar, conforme graduação do candidato

2 por ano 8

II  –  Produção 
científica/inte-
lectual  (consi-
derar  apenas 
produção entre 
os  anos  de 
2015 e 2020)

3

Autoria de livro técnico, científico ou didático, pu-
blicado por editora com conselho editorial, dividido 
por  capítulos,  sem especificação  de  autores  por 
capítulo, com ISBN com, no mínimo, 50 páginas, 
na área do PPGAUP ou afim

6 por livro livre

4

Autoria de capítulo de livro técnico, científico ou di-
dático, publicado por editora com conselho editori-
al com mais de 10 páginas em livro de mais de 
100 páginas, dividido em capítulo, com ISBN, na 
área do PPGAUP ou afim

4 por capí-
tulo

livre

5
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis A1 

10 por arti-
go

livre

6
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis A2

8 por artigo livre

7
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis B1.

6 por artigo livre

8
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis B2

4 por artigo 12

9
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis B3

2 por artigo 8

10
Artigos em revistas científicas classificadas como 
Qualis B4 ou B5

1 por artigo 6

11 Artigos em científicas com classificação Qualis C
0,5 por ar-

tigo
5

12
Artigos em revistas acadêmicas,  artísticas,  cultu-
rais ou científicas sem classificação Qualis,  com 
ISSN ou ISBN

0,2 por ar-
tigo

4

13

Artigos completos ou resumos expandidos publica-
dos em anais de eventos científicos com ISSN de 
nível internacional ou nacional promovidos por as-
sociação científica, na área do PPGAUP ou afim

0,8 por tra-
balho

10

14

Artigos completos,  resumos expandidos ou resu-
mos publicados em anais  de  eventos  científicos 
com ISSN de qualquer nível (nacionais, regionais, 
locais,  de menor impacto científico,  não tradicio-
nais), na área do PPGAUP ou afim

0,1 por tra-
balho

6

Assinatura:
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III  – Formação 
complementar 
(considerar 
apenas  produ-
ção  entre  os 
anos  de  2015 
e 2020, exceto 
quando indica-
do  junto  ao 
item  como ex-
temporâneo)

15
Participação em evento científico ou internacional 
na área promovidos por associação científica na 
área do PPGAUP ou afim

0,5 por 
evento

3

16
Participação em evento científico ou regional ou lo-
cal na área do PPGAUP ou afim

0,1 por 
evento

2

17
Licenciamento de Direito de Propriedade Intelectu-
al ou patentes registradas

5 por regis-
tro ou pa-

tente
10

18
Bolsa profissional de pesquisa (atuação depois de 
formado) em IES na área com comprovação oficial

4 por se-
mestre

16

19
Bolsa  de  iniciação  científica,  pesquisa,  extensão 
ou monitoria (enquanto graduando) na área com 
comprovação oficial institucional

3 por se-
mestre

12

20

Participação voluntária  em projetos de pesquisa, 
extensão, ensino ou monitoria voluntária (enquan-
to graduando) com comprovação oficial da institui-
ção

1,5 por se-
mestre

12

21
Estágio  extracurricular  (enquanto  graduando)  na 
área  com no  mínimo  120horas  na  área  do  PP-
GAUP ou afim

2 por se-
mestre

8

22
Orientações de TCCs (atuação depois de formado) 
com comprovação oficial da instituição

1 por TCC 8

23
Palestra técnica ou científica com comprovação da 
entidade promotora na área do PPGAUP ou afim

1 por pa-
lestra

5

24
Curso  técnico  na  área  ministrado  com  duração 
mínima de 20h com certificado da entidade promo-
tora na área do PPGAUP ou afim

3 por curso 9

25
Participação em comissão organizadora de evento 
científico com comprovação emitida pela entidade 
promotora

1 por even-
to

5

26
Comunicados  técnicos,  apostilas  didáticas,  bole-
tins técnicos, artigos em jornais ou revistas de ca-
ráter não científico

0,5 por pu-
blicação

4

27

Curso de Especialização latu sensu (pós-gradua-
ção) com diploma emitido por instituição reconhe-
cida pelo MEC na área do PPGAUP ou afim (ex-
temporâneo)

6 por curso livre

28
Curso de mestrado (pós-graduação) com diploma 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC na 
área do PPGAUP ou afim (extemporâneo)

15 por cur-
so

30

29
Cursos técnicos concluídos na área com duração 
mínima de 40 horas na área do PPGAUP ou afim 
(extemporâneo)

0,5 por 
curso

5

30
Representação em órgãos colegiados  ou conse-
lhos  acadêmicos  com  comprovação  emitida  por 
IES

1 por se-
mestre

4

31
Bolsa do Programa Ciências sem Fronteiras ou de 
IES estrangeiras com comprovação oficial (extem-
porâneo)

4 por bolsa 8

32
Proficiência nos exames TOEFL (mais de 60 pon-
tos) ou IELTS (nota superior a 6), nível Intermedia-
te ou superior (extemporâneo)

3 por exa-
me

9

PONTUAÇÃO 
TOTAL

Data de preenchimento: ___ de ___________ de 2020. Assinatura: __________________________
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