
  

 
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

ANEXO 3 – PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO – PS 2022 
 
Nome do Candidato:________________________________________________________      (  ) M   (  ) D 

(preencher a penúltima coluna) 
Registrar apenas os últimos 5 anos– 2017 a 2021 (*) 

Campo no Currículo 
Lattes 

Indicadores Pontuação 
Indicada 

pelo 
candidato 

Conferência 
da 

Comissão 

Formação Acadêmica 
Especialização concluída (diploma) 20 (por curso)   

Mestrado concluído  (1) 30 (por curso)   

Formação 
Complementar 

(limite de 50 pontos) 

Bolsista ou voluntário em programa de iniciação 
científica, de extensão, de educação tutorial, de 
ensino, monitoria 

10 (por ano)   

Projeto de Pesquisa 
(limite de 25 pontos) 

Participação em projeto de pesquisa ou extensão 5(por projeto)   

Atuação Profissional 
(2) 

Docência (apenas um contrato por ano) 20 (por ano)   

Trabalho como técnico/geógrafo (com contrato) 20 (por ano)   

Outra atividade profissional em áreas afins (com 
contrato) 

5 (por ano)   

Produções 

Artigo completo publicado em periódico (4) 20 (por artigo)   

Livro publicado (4) 30 (por livro)   

Capítulo de livro publicado (5) 20 (por capítulo)   

Trabalho completo publicado em anais de 
congressos (6) 

10 (por trabalho)   

Resumo expandido publicado em anais de 
congressos (6) 

5 (por resumo)   

Resumo publicado anais de congressos (6) 2 (por resumo)   

Palestra, conferência ou curso ministrado (7) 5 (por ativ.)   

Participação em 
bancas 

(7) 
(limite de 35 pontos) 

Membro em banca de defesa de especialização 5 (por banca)   

Membro em banca de defesa de trabalhos de 
conclusão de curso de graduação 

2 (por banca)   

Orientações 
(7) 

(limite de 100 pontos) 

Trabalhos de conclusão de curso de graduação ou 
especialização 

10 (por trabalho)   

Iniciação científica 10 (por trabalho)   

* O período de 5 anos não é aplicado para especializações concluídas e mestrados defendidos. 
(1) Caso ainda não tenha defendido, registrar como “especialização” (20 pontos) e incluir ata da qualificação. 
(2) Apresentar contrato formal ou registro em carteira de trabalho. 
(3) Incluir página(s) com identificação da revista, volume/número, páginas, ano, título e autoria 
(4) Incluir apenas a capa e ficha catalográfica, que permita identificar o título, autoria, editora e ano. 
(5) Incluir apenas a ficha catalográfica e sumário do livro, e primeira página do capítulo. 
(6) Incluir apenas identificação do evento (flyer ou capa de anais) e primeira página do trabalho. 
(7) Incluir declaração ou certificado. 
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