UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO AGROPECUÁRIO
MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL

MODELO DE CURRICULUM VITAE (OBRIGATÓRIO NA SEGUENCIA APRESENTADA)

• IDENTIFICAÇÃO
(Nome completo, CPF, identidade, título de eleitor, data e local de nascimento, sexo, nacionalidade,
filiação etc.)
• ENDEREÇO
(Completo, telefone/fax,e-mail)
• FORMAÇÃO BÁSICA: Ensinos Fundamental e Médio (primeiro e segundo grau): (instituição, local,
ano de início e de conclusão).
• FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO
Cursos de graduação: (Instituição, nome do curso, local, ano de início e de conclusão).
Curso de Pós-Graduação/Especialiação: (Instituição, nome do curso, local, ano de início e de conclusão,
título do trabalho, nome do orientador).
• APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO (apresentar todas informações e data)
• ATUAÇÃO PROFISSIONAL: Vínculo empregatício (Nome da Instituição/Empresa, sigla, período,
situação atual, área de atuação etc.)
• ATUAÇÃO EM MAGISTÉRIO SUPERIOR MÉDIO: (indicar o tempo de exercício, disciplinas
ministradas, etc.)
• BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (indicar o tempo, nome do projeto).
• Participação como monitor de ensino (indicar tempo e detalhes)
• Participação em organização de eventos (indicar nome, data, tempo em horas e local).
• IDIOMAS: Citar os idiomas e o grau de conhecimento quanto à leitura, escrita e fala (bem, razoável,
regular etc. )
• PRÊMIO E TÍTULOS: (Título e data de obtenção da premiação).
• FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: participação em congresso, simpósios, “workshop”, reuniões e
cursos de curta duração. Nome do evento, ano, país, data. Para cursos de atualização incluir:Nome,
Instituição, data, carga horária, etc. estágios extra-curriculares realizados (indicar horas, local,
atividades desenvolvidas).
• PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA E ARTÍSTICA/CULTURAL:
1.ARTIGOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS (Autores, título, tipo de produção – resumo ou
resumo expandido que é considerado trabalho completo a partir de 02 páginas), título do evento, local do
evento, data de publicação, país, paginação ou número de páginas)
2.LIVROS OU CAPÍTULOS DE LIVROS (Autores, titulo, editores, ano de publicação, país, número de
páginas, etc.).
3.ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS (Autores, título, nome do periódico, volume,
número, páginas inicial e final, ano de publicação, etc.).
4. TEXTOS EM JORNAIS OU REVISTAS: (natureza, autores, título, data, volume, pagina inicial e
final, local de publicação, informações adicionais, etc.)
5. TRABALHOS TÉCNICOS DIVERSIFICADOS: (assessoria, consultoria técnica, parecer técnico,
elaboração de projeto, relatório técnico, etc.). Incluir autores, título, ano, meio de divulgação,
finalidade, duração, número de páginas, instituição financiadora, cidade e outras informações
adicionais, se houver).
6. DEMAIS TIPOS DE PRODUÇÃO TÉCNICA (apresentação de trabalhos, cursos de curta duração
ministrados, organização de eventos, palestras técnicas etc.)
7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Data e assinatura

* Todos os itens citados no curriculum deverão ser documentados com fotocópias.

