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Ficha de Avaliação do Currículo Lattes do Candidato 

Obs:  - esta ficha deverá ser preenchida pelo candidato. O não preenchimento implicará na 
desclassificação  
              do candidato. Esta Ficha DEVE ser preenchida digitalmente, NÃO será aceita se preenchida a mão. 
 - alguns valores saturam automaticamente, de acordo com o edital.  
 

Graduação ou Pós-Graduação:

Pontos Comissão

Especialização * :

Numero de disciplinas como aluno especial: 
Obs: 10 pontos por cada disciplinas cursadas com aproveitamento (>= 7,0)

Cursos de Línguas: Inglês (mais de 3 anos) Outra (mais de 3 anos)

Outros cursos: 
Obs: 5 pontos por curso com mais de 40 horas.

Em congresso internacional (apoiado por sociedade IEE, IEEE, outras): 
 

Trabalhos completos publicados em anais de congresso nos últimos 5 anos

Em congresso nacional (apoiado por sociedade SBA, SOBRAEP, outras): 
 

Em encontros universitários: 
 

Qualis A1 

Trabalhos completos publicados em revista indexada nos últimos 5 anos

 Anos como bolsista (PET ou IC) * : 
Obs: 20 pontos por ano comprovado.

 Anos como bolsista de Monitoria * : 
Obs: 20 pontos por ano comprovado.

Anos na atividade de docência em curso de ensino superior em Eng. Elétrica: 
Obs: 10 pontos por ano comprovado.

Total de pontos obtidos: 
Obs:  - o valor total poderá sofrer alterações se a comissão encontrar irregularidades no 
preenchimento desta ficha.

DataAssinatura

* Estes campos dever ser preenchidos apenas para inscrição ao Mestrado. 
 Declaração:  
 Declaro que estou ciente que o preenchimento desta ficha é de minha total responsabilidade e que TODAS as 
informações contidas nesta ficha são verdadeiras. Declaro ainda conhecer o teor do edital para seleção de aluno do programa de 
Pós-Graduação de Engenharia Elétrica.  
 

Nome do Candidato:

Qualis A2 Qualis B1 Qualis B2 Qualis B3 

Qualis B4 Qualis B5

Outras Bolsas: 
Obs: 20 pontos por ano comprovado.
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