EDITAL VRGRAD/VREX Nº 06/2019
PROGRAMA SANTANDER IBERO-AMERICANA DE 2019
ANEXO II
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

(* ) Dados obrigatórios
1. DADOS PESSOAIS (*):
Nome completo:________________________________________________________________________
Curso: _________________________________ Matrícula: _____________________________________
Celular: __________________________ E-mail: _____________________________________________
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

TOTAL

------------------

4,5 pontos

-------------

- Monitoria Voluntária ou Institucional

0,5 por semestre

1,0

- Bolsista / voluntário de Iniciação Científica
(PAVIC, PROBIC, FUNCAP, CNPQ)

0,5 por ano

1,0

Bolsista de extensão (projetos voluntários, atletas,
responsabilidade social, ligas)

0,5 por ano

1,0

Participação em evento científico, técnico ou cultural
na qualidade de expositor, debatedor, organizador.

0,25 por cada

0,5

Participação em evento científico, técnico ou cultural
na qualidade de participante/ouvinte

0,1 por cada

0,2

Participação em curso compatível com o exercício da
monitoria (realizado após o início da graduação) com
carga horária igual ou superior a 20h*

0,3 cada

0,6

Participação semestral em grupos de pesquisa
institucionais

0,1 por cada

0,2

A) FORMAÇÃO ACADÊMICA

TOTAL:
* Cursos de idiomas devem ser considerados no campo específico.
* Poderão ser considerados os cursos realizados dentro do Programa de Formação de Monitores concluídos até 01 de dezembro.

B) PRODUÇÃO CIENTÍFICA

------------------

3,5 pontos

- Apresentação oral ou pôster em congresso científico
local ou regional

0,25 por cada

0,5

- Apresentação oral ou pôster em congresso científico
nacional/internacional

0,5 por cada

1,0

-------------

- Publicação de artigos em periódicos/revistas
científicas ou capítulos de livros

0,75 por cada

1,5

- Publicação de trabalhos completos/resumos
expandidos em anais de eventos científicos (quando
não houver apresentação oral)

0,25 por cada

0,5
TOTAL:

C) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
- Estágio na área (não obrigatório)
- Cursos de idiomas (a partir de 60 horas)

------------------

1,0 ponto

0,25 por semestre

0,5

0,25 por curso

0,5

-------------

TOTAL:
D) PROTAGONISMO COMO
DOCENTE
- Conduziu palestra ou oficina de formação para
alunos da graduação vinculada ao
Programa de Formação de Monitores ou Programa
Tutorial Acadêmico

------------------

1,0 ponto

0,25 por cada hora de
atividade

1,0

-------------

TOTAL GERAL DE PONTOS:

O candidato precisa apresentar comprovações.
O candidato se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas, sob pena de ser
desclassificado do processo seletivo.

Fortaleza, __________ de _______________ de 2019

