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As recomendações apresentadas a seguir visam facilitar seu processo de 
preparação da documentação comprobatória referente ao seu Currículo Lattes.  
Restringimo-nos, em cada grupo, aos itens que geraram maiores problemas de 
não-pontuação nos processos seletivos anteriores.  
 
 
Orientações gerais  
 
 Toda e qualquer atividade incluída em seu Currículo Lattes deve possuir 

um documento comprobatório correspondente; 
 
 Com exceção dos títulos acadêmicos, não serão pontuadas atividades 

anteriores a 2012. Não inclua no currículo nem anexe comprovantes de 
atividades anteriores a 2012. Isso diminui o seu trabalho como 
candidato(a) e facilita o da Comissão de Seleção na busca de atividades 
que devem ser efetivamente pontuadas;  

 
 Todas as comprovações devem ser apresentadas na forma de cópia 

simples (não anexe comprovantes originais); 
 
 Currículo Lattes e comprovações devem ser entregues em um único 

volume impresso, com páginas numeradas e encadernado em espiral; 
 
 Posicione os comprovantes após o Currículo Lattes, preferencialmente, na 

ordem em que eles aparecem no currículo. Isso facilita sobremaneira o 
trabalho de pontuação pela Comissão de Seleção! 

 
 
Grupo 1 | Formação acadêmica e titulação 
 
Cursos de extensão universitária / atualização 

 Certifique-se de que o comprovante desta atividade esteja apresentado em papel 
timbrado da instituição promotora, assinado pelo responsável e inclua a carga 
horária total do curso. 

 
Grupo 2 | Atuação profissional 
 
Atividades de ensino 

 Certifique-se de que o comprovante desta atividade esteja apresentado em papel 
timbrado da instituição de ensino, assinado pelo responsável e inclua carga 
horária da disciplina e nível (extensão, graduação, especialização etc). 
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Grupo 3 | Prêmios e títulos 
 
Premiações 

 Além do certificado indicando a premiação, inclua, por favor, informações sobre a 
natureza do concurso, para que a Comissão de Seleção possa verificar se o 
prêmio é de caráter acadêmico, técnico ou artístico. 

 
 

Grupo 4 | Publicações 
 
Trabalhos publicados em congressos ou artigos em periódicos científicos 

 ATENÇÃO: Certificado de participação em evento não é suficiente para comprovar 
a publicação de um artigo. Alguns eventos possuem apresentação de trabalho, 
mas não geram anais com os textos dos participantes. 

 
 Não imprima na íntegra cada trabalho publicado. Inclua apenas a primeira e a 

última página de cada trabalho. Certifique-se de que essas páginas tenham o 
nome do autor, título do evento ou periódico, título do trabalho e isbn ou issn. 

 
 

Grupo 5 | Produção técnica 
 
Projetos de Design Gráfico ou de Produto 

 ATENÇÃO: Uma página impressa de um site ou uma foto de um portfolio não é 
suficiente para comprovar a autoria de um projeto de Design Gráfico ou de 
Produto. 

 
 Certifique-se de que este comprovante seja apresentado em papel timbrado da 

empresa produtora ou do contratante e inclua: nome dos autores do projeto, nome 
dos clientes, breve descrição do produto, foto ou representação gráfica/técnica. 

 
Material didático/instrucional 

 Não imprima o material na íntegra. Imprima apenas capa e sumário e acrescente 
uma declaração da instituição de ensino comprovando o uso deste material em 
disciplinas da mesma. 

 
 

Curitiba, 02 de agosto de 2016 

Comissão de Seleção do PPGDesign/UFPR 
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