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ANEXO II – Formulário de Pontuação do Currículo Lattes 
 

Itens de Avaliação  Pontuação  Pontuação 
máxima 

1. Formação Acadêmica 
Especialização 0,5 por curso até o limite de 2,0  

Bolsista de Iniciação Científica 0,5 ponto  

Bolsista PET 0,5 ponto  

Bolsista de Extensão 0,5 ponto  

Bolsista de Aperfeiçoamento/Apoio Técnico de Pesquisa 0,5 ponto  

Monitoria Acadêmica 0,5 ponto  

Participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 0,5 por curso até o limite de 2,0  

Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso de    
Graduação e/ou Iniciação Científica 

0,5 por orientação, até o limite 
de 3  orientações 

 

Participação em Bancas Examinadoras de Trabalhos de  
Conclusão de curso de Graduação 

0,1 por participação, até o limite 
de 3 participações 

 

Participação em Banca Examinadora de Trabalhos de  
Conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu 

0,2 por participação, até o limite 
de 3 participações 

 

2. Experiência de Ensino (últimos 3 anos) 

Docência de ensino médio e técnico 
0,5 por ano, até o limite de 1,0 

ponto 
 

Docência de ensino superior 
1,0 por ano ou fração >  6 
meses, até o imite de 2,0 

 

3. Experiência de Serviço (últimos 5 anos) 
Atividades de trabalho nas áreas de Ciências Humanas e 
Políticas Públicas no geral 

0,5 por ano, até o limite de 2,0 
pontos 

 

Coordenação de Projetos Técnicos  1,0 por projeto  

Participação em Projetos técnicos 0,5 por projeto  

Coordenação de Eventos Técnicos Científicos 1,0 por evento  

Atividade de gestão 
0,5 por ano, até o limite de 1,5 

ponto 
 

4. Produção Científica (últimos 3 anos) 

Artigo publicado ou aceito em periódico científico 2,0 por artigo  

Livro publicado com ISBN e corpo editorial 
3,0 por livro  
(até 2 livros) 

 

Capítulo de livro publicado com ISBN e corpo editorial 
1,5 por capítulo  
(até 2 capítulos) 

 

Trabalho completo apresentado e publicado em Anais de  
evento como ISSN 

0,5 por trabalho, até o limite de 
2,0 pontos 

 

Resumo expandido publicado em Anais de evento com 
ISSN 

0,2 por trabalho até o limite de 
2,0 pontos 

 

Monografias defendidas (graduação) 0,5 pontos por monografia  

Monografias defendidas (especialização) 0,5 pontos por monografia  

5. Educação Permanente (últimos 3 anos) 

Cursos ou similares ministrados com um mínimo de 20h 
0,5 por curso até o limite de 1,0 

ponto 
 

Participação em Cursos ou similares > 40 horas 
0,1 por curso até o limite de 1,0 

ponto 
 

 
Assinatura do candidato:  ______________________________________________  

Fortaleza, _______de_______________de ________ 


