
 

MODELO OBRIGATÓRIO DE CURRICULUM VITAE 

PARA O PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO – NÍVEL DOUTORADO 

O Curriculum Vitae a ser entregue para o processo seletivo para o Programa de Pós-graduação 

em Ciências da Reabilitação poderá ser apresentado com qualquer diagramação. 

ENTRETANTO, é OBRIGATÓRIO que o curriculum seja estruturado utilizando os títulos, 

itens, a sequência e a numeração das sessões abaixo. A apresentação de curriculum que não 

obedeça estas instruções resultará em desclassificação do candidato. 

O candidato deverá anexar documentos comprobatórios de todos os itens, numerados de acordo 

com a ordem de apresentação no Curriculum Vitae. Não serão considerados os itens para os 

quais a documentação comprobatória não for apresentada ou for apresentada sem a devida 

numeração. 

 DADOS PESSOAIS (nome completo, data de nascimento, endereço residencial completo, 

CPF, RG, endereço eletrônico, telefone). 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA & TITULAÇÃO 

1.1 Mestrado Concluído (Comprovação por diploma ou declaração de conclusão do 

mestrado) 

 1.2 Mestrado em Andamento (Comprovação via delcaração de que está cursando o 

mestrando, mas com data prevista de término antes da matrícula para o Doutorado?  

1.3 Residência (informar local e tempo de duração) 

1.4 Especialização (mínimo 360h) (informar nome da instituição e carga horária do curo) 

1.5 Aperfeiçoamento (mínimo 180h) (informar nome da instituição e carga horária do curo) 

1.6 Atualização (mínimo de 30h) (informar nome da instituição e carga horária do curo) 

1.7 Curso de curta duração (mínimo de 4h) (informar nome da instituição e carga horária 

do curo) 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL & EXPERIÊNCIA DOCENTE 

2.1 Atividades profissionais após conclusão da graduação (informar o tipo de atividade, 

carga horária semanal, total e a duração em semestres) 

2.2 Experiência Docente como professor com vínculo institucional (informar o nome da 

disciplina, o nome da instituição e a duração em semestres)  

2.3 Experiência Docente como professor substituto (informar o nome da disciplina, o 

nome da instituição e a duração em semestres)  

2.4 Experiência Docente como professor convidado em cursos de graduação ou pós-

graduação ou palestras em eventos (informar o nome da disciplina, o nome da instituição 

e a carga horária)  



2.5 Orientação concluída de aluno de graduação ou pós-graduação  (informar os 

nomes dos alunos do grupo, o titulo do trabalho, o nome da instituição e o ano do término 

do trabalho)  

2.6 Co-orientação concluída de aluno de graduação ou pós-graduação  (informar os 

nomes dos alunos do grupo, o titulo do trabalho, o nome da instituição e o ano do término 

do trabalho)  

 

3. ATIVIDADES CIENTÍFICAS  

3.1 Apresentação oral em evento científico  

3.2 Apresentação de pôster em evento científico  

3.3 Participação em eventos como ouvinte 

 3.1 e 3.2. Incluir apenas trabalhos cujo candidato for o primeiro autor ou aqueles 

trabalhos que não resultaram em publicação do resumo/trabalho em anais ou periódicos.  

 

4.1 PRODUÇÃO INTELECTUAL  

4.1 Resumo publicado em periódicos   

4.2 Resumo publicado em anais  

4.3 Trabalho completo publicado em anais  

4.4 Artigo publicado em periódicos A1, A2 ou B1  

4.5 Artigo publicado em periódicos B2, B3, B4 e B5  

4.6 Artigo submetido para publicação (necessário comprovação) 

4.7 Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 

4.8 Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação  

4.9 Livro com ISBN  

10.0 Capítulo de Livro  

 4.4 e 4.5 pode ser considerado artigo com aceite comprovado 

 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

5.1 Iniciação Científica com bolsa (informar o nome da instituição, o titulo do 

projeto/trabalho, a carga horária semanal de dedicação, o tempo de duração da bolsa e o 

nome do orientador)  

5.2 Iniciação Científica sem bolsa (informar o nome da instituição, o titulo do 

projeto/trabalho, a carga horária semanal de dedicação, o tempo de duração da participação 

voluntária e o nome do orientador.)  

5.3 Monitoria com bolsa (informar o nome da instituição, o nome da disciplina, a carga 

horária semanal de dedicação e o tempo de duração da bolsa de monitoria)  



5.4 Monitoria sem bolsa (informar o nome da instituição, o nome da disciplina, a carga 

horária semanal de dedicação e o tempo de duração da monitoria voluntária) 

5.5 Projeto de extensão com bolsa (informar o nome da instituição, o titulo do projeto, a 

carga horária semanal de dedicação, o tempo de duração da bolsa e o nome do 

orientador/coordenador)  

5.6 Projeto de extensão sem bolsa (informar o nome da instituição, o titulo do projeto, a 

carga horária semanal de dedicação, o tempo de duração de sua participação no projeto e o 

nome do orientador/coordenador)  

5.7 Organização de eventos científicos / comissões científicas  

5.8 Disciplinas cumpridas em programas de pós- graduação.  

5.9 Colaboração em projeto de pesquisa (Atenção: não duplicar informação fornecida 

nos itens 4.1 e 4.2) (informar o nome da instituição, o titulo do projeto/trabalho, a carga 

horária semanal de dedicação, o tempo de duração da participação e o nome do orientador.)

  

5.10 Revisor de periódico (nome do periódico, Período em que atuou(a) como revisor) 

 

6. DISTINÇÕES   

6.1 Premiações de trabalhos  

6.2 Representações discentes  

 

 


