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PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE  PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS  

 
 
 

MODELO DE CURRÍCULO  
 
 
1) Solicitamos que o currículo do candidato seja elaborado de acordo com a seqüência de 
informações disposta a seguir. 
2) Favor não alterar a numeração. Caso o candidato não tenha nada a informar em um 
dos tópicos solicitamos que o mesmo seja omitido, seguindo para o tópico seguinte 
obedecendo a numeração original do modelo. 
3) Solicitamos que os candidatos numerem todos os documentos de comprovação e 
informem a numeração na descrição do item. Isso vai facilitar o trabalho da Comissão de 
Seleção e evitar que documentos comprobatórios não sejam encontrados.  
 

 

1. DADOS PESSOAIS 
 

2. FORMAÇÃO 

2.1. Graduação: obs.: além de informações gerais como: ano de início e término e 
instituição, informar ainda a área de concentração do Estágio Curricular e título do 
Trabalho de Conclusão de Curso quando houver. 

2.2. Curso (s) de Aperfeiçoamento com o mínimo de 180 horas 

2.3. Especialização com o mínimo de 360 horas (informar a área de concentração) 

2.4. Mestrado Acadêmico (informar a área de concentração) 

2.5. Disciplinas de caráter geral, ou na área de concentração, cursadas em nível de 
pós-graduação stricto sensu, com aproveitamento (aluno especial – informar curso e 
instituição). 
 

3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO 

3.1. Cursos extracurriculares 

a) Com até 30 horas  

b) Com até 90 horas  

c) Com até 120 horas  

3.2. Estágios extracurriculares  

a) Com duração de até 6 meses 

b) Com duração de até um ano 

c) Com duração de mais de um ano 
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3.3. Monitorias 

a) Com duração de até 6 meses 

b) Com duração de até um ano 

c) Com duração de mais de um ano 

3.4. Bolsas 

a) Iniciação científica: 

b) Mestrado: 

3.5. Participações em congressos e reuniões científicas 

a) Com apresentação de trabalho(s) 

b) Sem apresentação de trabalho(s) 

c) Ministrando palestras 

d) Ministrando mini-cursos 

e) Participação de mesas redondas 

3.6. Publicações 

a) Artigos científicos em revistas indexadas 

Artigos publicados 

Artigos no prelo (anexar comprovante) 

Artigos submetidos à apreciação (anexar confirmação de recebimento) 

Artigos científicos em revistas não indexadas 

b) Livros ou capítulos de livros 

Publicados 

No prelo 

c) Trabalhos completos em Congressos 

d) Resumos em Congressos 

e) Trabalhos em boletins / jornal 

f) Relatórios técnicos 

g) Produção de material didático 
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3.7 Atividades em projetos de pesquisa 

a) Coordenador 

b) Consultor 

c) Colaborador 

3.8. Outras atividades complementares à formação que julgar importante 
Exs: coordenação de eventos e órgãos estudantis; participação em campanhas 
educacionais e sanitárias; prêmios e distinções 

 

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

4.1 Aprovações em concursos públicos 

4.2. Atividade em magistério para as diferentes atuações profissionais (será 
pontuado cada período de 6 meses de atividade) 

a) Ensino Fundamental  

b) Ensino Médio 

c) Ensino Superior 

4.3. Atividades profissionais na área de formação específica (será pontuado cada 
período de 6 meses de atividade) 

4.4. Outras atividades profissionais que julgar  importante 

Ex: participação em entidades de classe; sociedades científicas 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES QUE JULGAR IMPORTANTE  

 
 


