
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE CURRICULUM VITAE  

SELEÇÃO MESTRADO E DOUTORADO  
 

O CURRICULUM VITAE DEVERÁ SER DOCUMENTADO (INCLUIR OS COMPROVANTES EM ANEXO, COM O 

RESPECTIVO NÚMERO E IDENTIFICAÇÃO DO ITEM A SER COMPROVADO) E CONTER OS ITENS ABAIXO, 

APRESENTADOS NA SEQUÊNCIA ESTABELECIDA A SEGUIR.  

 
1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL - nome, estado civil, endereço, telefone para contato, e-mail, RG, CPF, 

Certificado de Reservista 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA  

2.1. Mestrado (candidatos ao doutorado): Informar curso, instituição, local, início, término, título e 

resumo da Dissertação, orientador (a), agência financiadora e período da bolsa. 

Comprovantes necessários: dissertação completa (se for Mestrado fora da USP), cópia do diploma, termo de outorga da 

agência de fomento (no caso de bolsa). 

2.2. Curso de Graduação: área, local, instituição, início e término 

Comprovantes necessários: cópia do diploma, histórico escolar. 

2.3. Curso de Especialização (mínimo de 360 horas): curso, instituição e corpo docente, local, início, 

término, carga horária 

Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou documento similar. 

2.4. Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 120 horas): curso, instituição e corpo docente, local, início, 

término, carga horária 

Comprovantes necessários: Certificado/Diploma do curso, histórico do curso ou documento similar. 

 

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EM ENSINO E PESQUISA 

3.1. Bolsa de Aperfeiçoamento ou de Apoio Técnico à Pesquisa: agência financiadora, instituição, local, 

início, término, projeto a que estava vinculado, orientador (a), breve descrição das atividades desenvolvidas 

Comprovantes necessários: Termo de outorga da agência de fomento (no caso de bolsa), resumo do projeto, declaração 

ou documento similar sobre a formalização do aperfeiçoamento. 

 

     3.2. Bolsa e/ou Atividades de Iniciação Científica: agência financiadora, instituição, local, início, 

término, projeto a que estava vinculado, título do trabalho desenvolvido, orientador (a), breve descrição das 

atividades desenvolvidas 

Comprovantes necessários: Termo de outorga da agência de fomento (no caso de bolsa), resumo do projeto, declaração 

ou documento similar sobre a formalização da iniciação científica. 

3.3. Realização do PAE (candidatos ao doutorado): local, instituição, disciplina, orientador (a), início, 

término, breve descrição das atividades desenvolvidas 

Comprovantes necessários: Declaração de estágio PAE. 

3.4. Monitoria na Graduação: local, instituição, disciplina, orientador (a), início, término, breve descrição 

das atividades desenvolvidas 

Comprovantes necessários: Declaração de monitoria. 

 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE ENSINO (incluir neste item a realização programas de 

aprimoramento ou residência caracterizados como “treinamento em serviço”) 

4.1. Descrever as atividades profissionais e de ensino, iniciando pela atual, incluindo: local, tipo de 

vínculo, natureza da atividade, início, término, carga horária semanal, breve descrição das atividades 

desenvolvidas 

Comprovantes necessários: Contrato de trabalho ou similar. 

4.2. Participação em órgãos ou comissões de gestão universitária vinculada a ensino ou à pesquisa 

Comprovantes necessários: Declaração de participação nas atividades. 



4.3. Atividades de extensão universitária (organização de atividades de extensão, projeto Rondon, outros) 

Comprovantes necessários: Declaração de participação nas atividades. 

4.4. Orientação de trabalho de conclusão de curso ou monografia (candidatos ao doutorado) 

Comprovantes necessários: Declaração da orientação realizada. 

4.5. Participação como debatedor ou palestrante em evento científico e produção de material de 

divulgação científica (entrevistas e artigos publicados na imprensa escrita) 

Comprovantes necessários: Declaração de participação nas atividades ou Certificados dos eventos científicos, 

discriminando a atividade realizada. 

4.6. Organização de evento científico 

Comprovantes necessários: Declaração de participação na organização do evento científico. 

 

5. ATIVIDADES DE PESQUISA E PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

     5.1. Artigo Publicado em Periódico Científico: autor (es), ano, título, nome do periódico, volume, 

número, páginas, indexador (es) / trabalhos submetidos e com comprovante de aceitação para publicação 

podem ser incluídos  

Comprovantes necessários: Artigo completo impresso (da revista online ou impressa, por fotocópia). 

5.2. Trabalho Completo Publicado em Anais de Evento Científico: autor (es), ano, título, nome do evento, 

organizador, local, páginas / trabalhos submetidos e com comprovante de aceitação para publicação 

podem ser incluídos  

Comprovantes necessários: Trabalho completo impresso ou fotocopiado dos anais do evento e cópia do sumário dos 

anais onde conste o trabalho e o nome do candidato. 

     5.3. Capítulo de Livro: autor (es), ano, título do capítulo, organizador (es), título do livro, editora, local, 

páginas. 

Comprovantes necessários: Fotocópia da capa, ficha catalográfica, índice, capítulo completo do livro e informações 

sobre os autores (se houver). 

5.4. Resumo Publicado em Anais de Evento Científico: autor (es), ano, título, nome do evento, 

organizador, local, página 

Comprovantes necessários: Resumo impresso ou fotocopiado dos anais do evento e cópia do sumário dos anais onde 

conste o trabalho e o nome do candidato. 

5.5. Trabalho apresentado em Evento Científico (sem publicação de resumos): autor (es), ano, título, 

nome do evento, organizador, local, resumo 

Comprovantes necessários: Certificado/Declaração de apresentação de trabalho emitida pela organização do evento 

científico. 

5.6. Trabalho de Pesquisa realizado para Conclusão de Curso de Graduação e/ou Especialização: título, 

orientador (es), resumo. 

Comprovantes necessários: Declaração de conclusão da monografia emitida pela Instituição Educacional ou a própria 

monografia completa. 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES (SOBRE A CARREIRA PROFISSIONAL) 

 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS IMPORTANTES: 

Anexar comprovantes numerados conforme a sequência dos itens descritos.  

Os itens não comprovados não poderão ser computados na avaliação do candidato.  

A pontuação do candidato baseia-se exclusivamente nas informações comprovadas pelo material 

apresentado, sendo sua responsabilidade oferecer as informações necessárias para adequada análise de 

seu histórico profissional. 


