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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CURRÍCULO

Este material visa instruir os candidatos interessados em ingressar no Programa de
Pós-graduação em Agronomia (PGA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) a maneira
adequada para o preenchimento do currículo, visando à participação no processo de seleção e
concessão de bolsas. Estas instruções são válidas para os candidatos dos níveis Mestrado e
Doutorado.
O currículo deverá ser formulado pela plataforma Lattes. Todos os trabalhos que
constam no currículo deverão ser documentados mediante a apresentação da publicação
referente ao trabalho científico indicado. Não é necessária a autenticação em cartório dos
trabalhos científicos que constam no currículo.
O currículo gerado pela plataforma Lattes enumera todas as publicações dentro das
diferentes modalidades de publicação (Artigos, Livros, Capítulos de livros, Trabalhos
completos, Resumos expandidos, Resumos simples e Artigos aceitos).
De acordo com a resolução nº 016/2012-PGA, somente as publicações de Artigos
publicados em periódicos Qualis (Ciências Agrárias), Livros (Área de Ciências Agrárias e
afins), Capítulos de livros (Ciências Agrárias e afins), Resumos expandidos em congressos
(Ciências Agrárias e afins) e Resumos em congressos (Ciências Agrárias e afins) contabilizam
pontos no Cálculo da Pontuação de Produção Científica.
Deve-se atentar para o preenchimento do currículo Lattes, pois este se trata de um
documento oficial, devendo respeitar o tipo de publicação (modalidade) e a ordem dos nomes
dos autores no qual o trabalho foi publicado. A presença de informações erradas pode levar a
perda de pontuação no processo de seleção/concessão de bolsas.
Não é necessária a inserção de certificados de Participações em Eventos, pois não há
pontuação para este tipo de atividade de acordo com a resolução nº 016/2012-PGA. Abaixo
estão apresentadas informações sobre os critérios de inserção das publicações no currículo
Lattes.
Recomenda-se inserir na parte superior de cada trabalho científico documentado a
numeração que este apresenta na versão impressa do currículo Lattes (Exemplos: Anexo 9 e
Anexo 10).
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1. Artigos publicados em periódicos Qualis - Ciências Agrárias I

Não há a necessidade de colocar o artigo completo, podendo ser apresentada apenas
a primeira página do manuscrito, desde que esta apresente os seguintes dados: 1. Título do
artigo; 2. Nome dos autores; 3. Nome do periódico; e 4. Volume e número da publicação,
como pode ser visto no modelo apresentado no Anexo 1. Nos casos que não atendam as
exigências apresentadas acima, há a necessidade de inclusão do artigo completo (Todas as
páginas).
Os artigos aceitos para publicação serão computados para pontuação desde que na
declaração emitida pela revista conste o volume e o ano de publicação (Anexo 2). Desta
forma, não serão considerados cópias da página eletrônica do periódico indicando a aceitação
do artigo.

2. Livros – Área de Ciências Agrárias e afins

A pontuação para este item só será computada no processo de seleção de bolsas
quando o candidato participar da confecção do livro entre os autores principais ou editores
(Anexo 3). No caso de participação como autor de capítulo de livro, esta publicação deve ser
cadastrada no item “Capítulos de livros - Ciências Agrárias e afins”.

3. Capítulos de livros - Ciências Agrárias e afins

Deve-se colocar a primeira página do capítulo do livro e em anexo a esta a capa do
livro no qual o capítulo foi publicado (Anexo 4).

4. Resumos expandidos em congressos - Ciências Agrárias e afins

Não há a necessidade de colocar todas as páginas do Resumo expandido ou do
Trabalho completo, podendo ser apresentada apenas a primeira página do manuscrito, desde
que esta apresente os seguintes dados: 1. Título do Resumo/Trabalho; 2. Nome dos autores; e
3. Nome do Congresso/Evento ou Logo do Congresso/Evento, como pode ser visto no modelo
apresentado no Anexo 5. Nos casos que não atendam as exigências apresentadas acima, há a
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necessidade de inclusão de outro documento que comprove o trabalho, como a cópia da capa
de livro de resumos, cópia do CD do evento (Anexo 6), ou certificado de apresentação (Anexo
7) inserida junto com o resumo. Lembrando que cada documento deve ser em página
separada.
Neste item, não há distinção entre os Trabalhos completos e Resumos expandidos.

5. Resumos simples em congressos - Ciências Agrárias e afins

O resumo deve conter os seguintes dados: 1. Título do Resumo/Trabalho; 2. Nome
dos autores; e 3. Nome do Congresso/Evento ou Logo do Congresso/Evento, como pode ser
visto no modelo apresentado no Anexo 9. Nos casos que não atendam as exigências
apresentadas acima, há a necessidade de inclusão de outro documento que comprove o
trabalho, como a cópia da capa de livro de resumos, cópia do CD do evento, ou certificado de
apresentação inserida junto com o resumo. Lembrando que cada documento deve ser em
página separada.
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Anexo 1. Exemplo de artigo publicado em periódico que consta no Qualis/CAPES na área de
avaliação “Ciências Agrárias I”.

Anexo 2. Exemplo de carta de aceite de artigo aprovado para publicação em periódico que
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consta no Qualis/CAPES na área de avaliação “Ciências Agrárias I”.
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Anexo 3. Exemplo de livro publicado na área de Ciências Agrárias e afins.
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Anexo 4. Exemplo de capítulo de livro publicado na área de Ciências Agrárias e afins.
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Anexo 5. Exemplo de resumo expandido publicado em anais de congressos ou eventos.
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Anexo 6. Exemplo de resumo expandido publicado em anais de congressos ou eventos,
juntamente com a cópia do CD do evento.

Anexo7. Exemplo de resumo expandido publicado em anais de congressos ou eventos,
juntamente com o certificado de apresentação (Anexo 8)
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Anexo 8. Exemplos de resumo simples publicado em anais de congressos ou eventos.
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Anexo 9. Exemplo de currículo Lattes com os artigos numerados de acordo com a ordem
gerada pela plataforma.
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Anexo 10. Exemplo de currículo Lattes com os resumos expandidos numerados de acordo
com a ordem gerada pela plataforma.

Resumo Exp. 1

Resumo Exp. 3

Resumo Exp. 2

Resumo Exp. 4
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