ANEXO III DO EDITAL PPGICAL n° 30/2018
QUADRO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
NA 2a ETAPA (ENTREVISTA) DO PROCESSO SELETIVO

ATIVIDADES
ACADÊMICAS
REALIZADAS
DURANTE A
GRADUAÇÃO
(Ensino, Pesquisa,
Extensão,
representação
estudantil e
organização de
eventos acadêmicos)

Bolsista ou voluntário de Monitoria, tutoria ou
estágio

1 ponto por semestre
de atividade
comprovada

Bolsista ou voluntário de atividade de Extensão

1 ponto por semestre
de atividade
comprovada

Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica ou
outra atividade de Pesquisa comprovada (assistente
de pesquisa, colaborador ou bolsista)

1 ponto por semestre
de atividade
comprovada

Atividade de representação estudantil em conselhos,
1 ponto por ano de
órgãos colegiados, comissões e organizações
atividade comprovada
estudantis
Participação em projetos de desenvolvimento social,
1 ponto por ano de
cultural e comunitário
atividade comprovada
Editoração ou apoio às atividades de editoração de
1 ponto por ano de
livros ou revistas acadêmicas
atividade comprovada
Organização, coordenação ou participação em
comissão organizadora de eventos acadêmicos
(seminários, congressos, semanas acadêmicas)

1 ponto por
participação
comprovada

Total parcial de pontos na categoria atividades acadêmicas (máx. 7 pontos):
PRODUÇÃO
ACADÊMICA
(Artigos, capítulos de
livros, livros,
apresentações de
textos e posters em
congressos de
Iniciação Científica e
publicações em
Anais de eventos
acadêmicos)

Autoria ou co-autoria de Artigos publicados em
periódicos científicos e de iniciação científica

1 ponto por publicação
comprovada

Autoria ou co-autoria de Capítulos de livros

1 ponto por publicação
comprovada

Autoria ou co-autoria de livros

1 ponto por publicação
comprovada

Apresentações orais, de textos ou posters em
congressos ou outros eventos acadêmicos e de
Iniciação Científica

1 ponto por publicação
comprovada

Autoria ou co-autoria de publicação de textos em
Anais de eventos acadêmicos (seminários,
congressos)

1 ponto por publicação
comprovada

Total parcial de pontos na categoria produção acadêmica (máx. 7 pontos):

Total de pontos com os devidos certificados/comprovantes (máximo 10 pontos):
* O(a) candidato(a) deverá preencher a tabela de pontuação e anexar os comprovantes devidos para cada ítem. Ítens preenchidos erradamente, ou
sem comprovante serão anulados. Todos os comprovantes deverão estar anexados em um arquivo único de formato PDF. Não serão pontuados,
nem considerados comprovantes que não se enquadram explicitamente nas categorias listadas neste quadro.

Foz do Iguaçu, ______ de ____________ de ______.

______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
Programa de Pós-Graduação em Integração contemporânea da América Latina - ICAL
Endereço: Av. Tancredo Neves, 6731 CEP. 85867-900/ Foz do Iguaçu - Paraná
Fundação Parque Tecnológico Itaipu, bloco 4, espaço 03, sala 05.
Telefone: +55 (45) 3576-7359 e-mail: secretaria.ical@unila.edu.br

