
 

ANEXO 5  
 

Avaliação de Currículo Lattes 
 
Serão computadas apenas as informações curriculares comprovadas 

mediante documentação que correspondam aos critérios estipulados. Os critérios de 
pontuação do currículo são detalhados abaixo, sendo que pontuação máxima obtida 
por cada candidato não deverá ultrapassar 200 (duzentos) pontos.  Não haverá 
acúmulo de pontuação por item.  

 

Item Descrição Pontuação 
máxima 

1 - Graduação em Letras.  
- Graduação em área afim. 

15 pontos 
5 pontos  

2 - Especialização lato sensu concluída na mesma área de 
conhecimento do mestrado (grande área: 
Letras/Linguística).  
- Especialização  lato sensu em andamento na mesma 
área de conhecimento do mestrado (grande área: 
Letras/Linguística).  
- Especialização lato sensu concluída em área afim ao 
mestrado (cursos relacionados às grandes áreas do 
CNPq de Humanas ou Sociais Aplicadas).   
- Especialização lato sensu em andamento em área afim 
ao mestrado (cursos relacionadas às grandes áreas do 
CNPq de Humanas ou Sociais Aplicadas).   

10 pontos 
 
 
8 pontos 
 
 
6 pontos  
 
 
4 pontos 

3 - Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 15 anos completos. 
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 12 anos completos. 
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 10 anos completos.  
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 8 anos completos.  
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 5 anos completos. 
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência, há, 
pelo menos, 3 anos completos.  
- Docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 
interdisciplinar), em efetivo exercício da docência no 
período de 6 meses há 2 anos.  
 

40 pontos 
 
 
35 pontos  
 
 
25  pontos  
 
 
20 pontos  
 
 
10 pontos 
 
 
 
5 pontos 
 
 
2 pontos  
 
 

4 -Bolsista de iniciação científica 
(FAPERGS/CNPq/programas institucionais específicos), 
bolsista PET (Programa de Educação Tutorial), bolsista 
de extensão ou bolsista de Iniciação à docência (PIBID) 
por um período entre 4 e 3  anos; 
-Bolsista de iniciação científica 
(FAPERGS/CNPq/programas institucionais específicos), 
bolsista PET (Programa de Educação Tutorial), bolsista 

10 pontos 
 
 
 
 
7 pontos  
 
 



 

 

de extensão ou bolsista de Iniciação à docência (PIBID) 
por um período de 2  a 3 anos; 
-Bolsista de iniciação científica 
(FAPERGS/CNPq/programas institucionais específicos), 
bolsista PET (Programa de Educação Tutorial), bolsista 
de extensão ou bolsista de Iniciação à docência (PIBID) 
por um período de 1 a 2 anos; 
- Bolsista de iniciação científica 
(FAPERGS/CNPq/programas institucionais específicos), 
bolsista PET (Programa de Educação Tutorial), bolsista 
de extensão ou bolsista de Iniciação à docência (PIBID) 
por um período inferior a um 1 ano. 

 
 
5 pontos  
 
 
 
 
2 pontos 

5 - Até 10 trabalhos completos publicados em anais de 
congressos internacionais, nacionais ou regionais nos 
últimos 5 anos (contabilizando a partir de 2009); 
- Até 6 trabalhos completos publicados em anais de 
congressos  internacionais, nacionais ou regionais 
(contabilizando a partir de 2009); 
- Até 3 trabalhos completos publicados em anais  de 
congressos internacionais, nacionais ou regionais 
(contabilizando a partir de 2009); 
- 1 trabalho completo publicado em anais de congresso 
internacional, nacional ou regional (contabilizando a 
partir de 2009) 

20 pontos  
 
 
15 pontos 
 
 
12 pontos 
 
 
6 pontos  

6 - Até 20 resumos/resumos expandidos publicados em 
anais de congressos internacionais, nacionais ou 
regionais nos últimos 5 anos (contabilizando a partir de 
2009); 
- Até 12 resumos/resumos expandidos publicados em 
anais de congressos  internacionais, nacionais ou 
regionais (contabilizando a partir de 2009); 
- Até 6 resumos/resumos expandidos publicados em 
anais  de congressos internacionais, nacionais ou 
regionais (contabilizando a partir de 2009); 
- Até 3 resumos/resumos expandidos publicados em 
anais  de congressos internacionais, nacionais ou 
regionais (contabilizando a partir de 2009); 
- Um resumo/resumo expandido publicado em anais 
de congresso internacional, nacional ou regional 
(contabilizando a partir de 2009) 

10 pontos 
 
 
 
8 pontos 
 
 
6 pontos 
 
 
3 pontos  
 
 
1 ponto 

7 Artigos  científicos publicados  em revistas do sistema 
Qualis/CAPES: 
- De 7 a 10 artigos publicados  
- De 7 a 10 artigos publicados  
-  De 4 a 6 artigos publicados 
- De 2 a 3 artigos publicados 
- 1 artigo publicado 

 
 
15 pontos  
12 pontos 
8 pontos  
4 pontos  

 
8  Tradução (de livros, de capítulos de livro ou artigos 

científios publicados):  
Mais de 10 traduções 
De 6 a  9 traduções  
Até 5 traduções  

 
 
10 pontos 
7 pontos 
5 pontos 

 
9  Revisão em trabalhos publicados (de livros ou revistas)   

Mais de 10 revisões 
De 6 a  9 revisões  
Até 5 revisões 
 

 
10 pontos 
7 pontos  
5 pontos  

10 Livros ou capítulos de livros (teóricos, didáticos ou 
literários) com ISBN: 
- de 6 a 8 livros ou capítulos de livros publicados  

 
 



 

 

- de 3 a 5 livros ou capítulos de livros publicados  
- de 1 a 2 livros ou capítulos de livros publicados  

15 pontos 
10 pontos 
8  pontos 

11 Participação em eventos ou realização de cursos com 
carga horária maior  do que 20 h, na área do mestrado 
ou em área afim:  
- Participação em mais de 20 eventos nos últimos 5 anos 
(contabilizando a partir de 2009);  
- Participação entre 10 e 20 eventos nos últimos 5 anos 
(contabilizando a partir de 2009); 
- Participação entre 4 a 9 eventos nos últimos 5 anos 
(contabilizando a partir de 2009); 
- Participação em até 3 eventos nos últimos 5 anos 
(contabilizando a partir de 2009).  

 
 
 
10 pontos 
 
6 pontos  
 
4 pontos  
 
2 pontos 

12 Gestão (direção, vice-direção, orientação educacional, 
coordenação pedagógico):  
- Mais de 10 anos em cargos de gestão  
- De 6 a 9 anos em cargos de gestão  
- De 3 a 5 anos em cargos de gestão 
- Menos de 3 anos em cargos de gestão 
 

 
 
15 pontos 
10 pontos 
5 pontos 
3 pontos  

 
13 Atuação como professor supervisor no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à docência 
(PIBID)/CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior): 
- Há mais de 4 anos; 
- Entre 3 e 4 anos; 
- Entre 2 e 3 anos; 
- Entre 1 e 2 anos; 
- Até 1 ano.  
 

 
 
 
 
5 pontos 
4 pontos 
3 pontos 
2 pontos 
1 ponto 
 

14 Organização de eventos educativos e/ou culturais 
(contabilizando a partir de 2009):  
Membro do comitê organizador de mais de  5 eventos 
nos últimos 5 anos; 
Membro do comitê organizador de menos de  5 eventos 
nos últimos 5 anos; 
Membro do comitê organizador de 1 evento nos últimos 
5 anos. 

 
 
5 pontos 
 
3 pontos  
 
1 ponto  

15 Orientação em trabalhos de conclusão de curso de nível 
técnico, de  graduação ou de pós-graduação 
(especialização): 
Mais de 10 trabalhos orientados 
De 5 a 9 trabalhos orientados 
Até 4 trabalhos orientados 
 

 
 
 
5 pontos 
3 pontos 
1 ponto  

16 Palestras e/ou oficinas/minicursos ministrados nos 
últimos 5 anos (contabilizando a partir de 2009):  
Mais de 10 palestras/minicursos ministrados 
Entre 5 e 9 palestras/minicursos ministrados 
Entre 2 e 4 palestras/minicursos ministrados 
1 palestra/minicurso ministrado.  

 
 
5 pontos 
3 pontos  
2 pontos  
1 ponto 

 
 
 

 

 


