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TÍTULOS ACADÊMICOS
Bolsas oficiais (conferidas por instituições de fomento): de estudo, de pesquisa e de intercâmbio cultural de alto nível.
Coordenação de Pesquisa com financiamento de instituições de fomento em andamento
Pós-doutorado concluído
TÍTULOS CIENTÍFICOS
2.1. Livro
Livro científico autoral (resultado de desenvolvimento de projeto de pesquisa na área)
Livro organizado (coletânea)
Livro didático * ou de referência
Capítulos de livro
2.2. Artigos
Artigos em periódicos nacionais ou internacionais Qualis A ou B
Artigos em periódico nacional ou internacional Qualis C ou local (A, B ou C)
2.3. Trabalhos publicados
Artigos ou ensaios em revistas não indexadas, jornais e magazines
Trabalhos completos publicados em ANAIS
ATIVIDADES DIDÁTICAS
3.1. Docência Ensino Superior
Ensino superior – mais de 2 anos
Ensino superior – de 1 a 2 anos
Ensino superior – até 1 ano
Orientação PIBIC
Orientação Mestrado
Orientação Doutorado
3.2. Atuação em projetos de pesquisa e extensão
Docência em extensão
Coordenação de atividade de pesquisa e /ou extensão
3.3. Aprovação em concurso público
Aprovação em concurso público na área educacional, nível superior
Aprovação em concurso público na área profissional
Aprovação em seleção pública na área educacional, nível superior
3.4. Participação em Banca Examinadora
Participação em banca examinadora – Magistério Superior
3.6. Palestras, conferências proferidas e cursos ministrados na área profissional
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Atividade de direção, chefia, coordenação em instituições de ensino superior
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Direção de órgãos científicos e profissionais - mais de dois anos
Direção de órgãos acadêmicos, científicos e profissionais – até dois anos
Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso - mais de dois anos
Tempo de efetivo exercício profissional na área do concurso - até dois anos
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