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Itens a serem considerados na análise do Curriculum Vitae 

 

1. Formação Acadêmica & Titulação 

1.1 Graduação 

1.2 Residência Multiprofissional em Saúde 

1.2.1 Residência concluída 

1.2.2 Residência em curso 

1.3 Especialização (mínimo 360 h) 

1.3.1 Especialização concluída 

1.3.2 Especialização em curso 

1.4 Aperfeiçoamento (mínimo 180 h) 

1.4.1 Aperfeiçoamento concluído 

1.4.2 Aperfeiçoamento em curso 

1.5 Atualização (mínimo de 30h) 

1.6 Curso de curta duração (mínimo de 4h) 

 

2. Experiência Profissional & Experiência Docente 

2.1 Experiência profissional comprovada após conclusão da graduação 

2.2 Experiência docente como professor em cursos de graduação / pós-graduação com vínculo 

institucional 

2.3 Experiência docente como professor em cursos de graduação / pós-graduação com vínculo 

substituto 

2.4 Experiência docente como professor convidado em cursos de graduação / pós-graduação 

2.5 Experiência docente de outra natureza (ensino fundamental e médio, por exemplo) 

2.6 Orientação concluída de aluno de graduação / pós-graduação 

2.7 Co-orientação concluída de aluno de graduação / pós-graduação 

2.8 Participação em bancas de defesa de trabalho de graduação / pós-graduação 

2.9 Supervisão de alunos de graduação 

2.10 Preceptoria de alunos de residência / aperfeiçoamento 

2.11 Gestão/coordenação de serviços 

 

3. Atividades Científicas & Produção Intelectual 

3.1 Iniciação científica com bolsa 

3.2 Iniciação científica voluntária 

3.3 Artigo publicado / aceito em periódicos A1, A2 ou B1 

3.4 Artigo publicado / aceito em periódicos B2, B3, B4 e B5 

3.5 Artigo publicado / aceito em periódico sem indexação 

3.6 Artigo submetido para publicação 
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3.7 Autoria/organização de livro com ISBN 

3.8 Capítulo de livro com ISBN 

3.9 Apresentação oral em evento científico 

3.10 Apresentação de pôster em evento científico 

3.11 Trabalho completo publicado em anais 

3.12 Resumo publicado em periódicos 

3.13 Resumo publicado em anais 

3.14 Participação em eventos científicos como ouvinte 

3.15 Organização de eventos científicos / comissões científicas 

3.16 Representação em organizações profissionais e/ou científicas 

3.17 Prêmios/destaques 

 

4. Atividades complementares 

4.1 Monitoria de disciplina de graduação com bolsa 

4.2 Monitoria de disciplina de graduação sem bolsa 

4.3 Extensão universitária com bolsa 

4.4 Extensão universitária sem bolsa 

4.5 Estágio extracurricular sob supervisão técnica 

4.6 Disciplinas cumpridas em programas de pós-graduação 
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ANEXO 4 

Modelo – Carta de Intenções 

 

 

Exposição de motivos (formação acadêmica, experiências, atividades pessoais e profissionais, 
entre outros) que o levaram a se interessar pelo Mestrado em Estudos da Ocupação (até 250 
palavras) 

 

 

Linha de pesquisa à qual se candidata: 
           ( ) Ocupação, Cuidado e Funcionalidade OU 
           ( ) Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social 

 

 

Identificação do tema de pesquisa de interesse, indicação clara da vinculação/relação entre o tema 
de interesse, o curso de Mestrado em Estudos da Ocupação e a linha de pesquisa pretendida pelo 
candidato(a) no momento da inscrição (até 1000 palavras).  

 

 

Expectativas sobre o impacto na sua vida profissional com curso desejado (até 250 palavras) 

 

  

 


