
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Centro do Ciências Biológicas – CCB 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento – PPGBCD 
 

ERRATA 01 

 

 A comissão de seleção do edital EDITAL Nº 01/2020/PPGBCD – Seleção de 

Doutorado. No exercício de suas atribuições e em virtude da impossibilidade de acesso a 

plataforma Lattes, altera a redação do item f), página 03, linha 04, da relação dos documentos 

necessários para inscrição.  

Onde se lê:  

“f) Uma cópia do Curriculum Vitae - Plataforma Lattes CNPq, com os documentos 

comprobatórios, dos últimos 5 (cinco) anos, obrigatoriamente organizados e numerados de acordo 

com o ANEXO 1, cuja pontuação está apresentada no quadro abaixo. Não serão aceitos currículos 

em outro formato. Currículos sem comprovação não serão pontuados, assim como documentos 

não numerados conforme o modelo de CV.” 

Altera redação para: 

f) Uma cópia do Curriculum Vitae descrevendo as atividades na sequência da tabela abaixo, com 

os documentos comprobatórios dos últimos 5 (cinco) anos. Os documentos comprobatórios 

devem obrigatoriamente serem organizados e numerados de acordo com o ANEXO 1, cuja 

pontuação está apresentada no quadro abaixo. Atividades sem comprovação não serão pontuadas, 

assim como documentos não numerados conforme o modelo de CV.” 

Atividade  Pontuação  Máximo  

1. Curso de especialização (lato sensu)  5/curso  15  

2. Estágio em laboratório de pesquisa (mínimo de 12 h semanais)  1/semestre  10  

3. Estágio não vinculado à pesquisa (mínimo de 12 h semanais)  1/semestre  10  

4. Participação em projeto de extensão  1/semestre  10  

5. Atividade docente em ensino médio  0,5/semestre  10  

6. Atividade docente em ensino superior  1/semestre  15  

7. Estágio de monitoria. (Graduação ou pós-graduação)  0,5/semestre  10  

8. Orientação/Coorientação de IC e TCC  2/orientação  10  

9. Cursos de curta duração, como ouvinte (até 8 h)  0,5/curso  10  

10. Cursos de longa duração/capacitação, como ouvinte (mínimo 

de 8h)  

1/curso  10  

11. Curso, minicurso ou palestra ministrados  1/evento  10  

12. Prêmio científico ou acadêmico  1/prêmio  10  

13. Participação em evento científico, inclusive on-

line (Congressos, palestras, seminários, simpósios, semanas 

acadêmicas, webinares, etc).  

0,25/evento  10  

14. Resumo e/ou pôster apresentados em eventos científicos  0,5/resumo  10  

15. Apresentação oral de trabalho em evento científico  1/trabalho  10  

16. Organização de evento científico ou acadêmico  0,5/evento  10  

17. Registro de patente  10/patente  50  

18. Publicação de livro ou capítulo de livro indexado  5/obra  50  

19. Publicação de artigo científico. 5/artigo  100  
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