
 

 

 

RETIFICAÇÃO 01- DA CHAMADA INTERNA 001/2021 

Programa de Auxílio da Pós-Graduação da Universidade Federal do 

Pampa (PAPG)/PPGEdu 

 
ONDE SE LÊ: 

3. Os critérios que serão levados em consideração para a seleção e  classificação 
dos beneficiários para a auxílio PAPG são: 
 

Primeiro: Elaboração do plano de trabalho com cronograma de atividades 
semestrais (Anexo I). 

 
Segundo: Preenchimento da tabela de pontuação do Currículo Lattes, 

conforme a produção divulgada no Currículo Lattes (Anexo II). 

 
Terceiro: Entrega de requerimento ao coordenador do PPGEdu, solicitando 

participar do processo seletivo e declarando conhecer a Resolução Normativa 
PPGEdu 05/2017, divulgada na página do PPGEdu. 

 
Parágrafo primeiro: Somente serão aceitas inscrições encaminhadas para o 

e-mail do PPGEdu (secretaria.ppgedu@unipampa.edu.br ) 
 

Parágrafo segundo: Somente serão aceitas (por e-mail) as inscrições que 
estiverem com a documentação completa e anexados em formato pdf: 

 
Anexo I, preenchido e assinado; 
Anexo II preenchido e assinado; 
Requerimento ao coordenador do PPGEdu assinado pelo candidato. 

 

Parágrafo terceiro: O requerimento deve incluir link que direciona para o 
currículo Lattes do candidato. 

 
A pontuação declarada na tabela de pontuação do Currículo Lattes será 

utilizada como critério desempate. 

 
 

LEIA-SE: 

3. Os critérios que serão levados em consideração para a seleção e  classificação 
dos beneficiários para a auxílio PAPG são: 
 

Primeiro: Elaboração do plano de trabalho com cronograma de atividades 

semestrais (Anexo I). 

 
Segundo: Preenchimento da tabela de pontuação do Currículo Lattes (anexo 

II), conforme a produção divulgada no Documento substituto do Currículo Lattes, 
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disponível no Anexo III. 

 
Terceiro: Entrega de requerimento ao coordenador do PPGEdu, solicitando 

participar do processo seletivo e declarando conhecer a Resolução Normativa 
PPGEdu 05/2017, divulgada na página do PPGEdu. 

 
Parágrafo primeiro: Somente serão aceitas inscrições encaminhadas para o 

e-mail do PPGEdu (secretaria.ppgedu@unipampa.edu.br ) 
 

Parágrafo segundo: Somente serão aceitas (por e-mail) as inscrições que 

estiverem com a documentação completa e anexados em formato pdf: 

 
Anexo I, preenchido e assinado; 
Anexo II preenchido e assinado; 
Anexo III preenchido e assinado; 
Requerimento ao coordenador do PPGEdu assinado pelo candidato. 

 

Parágrafo terceiro: O requerimento deve incluir link que direciona para o 

currículo Lattes do candidato. (Parágrafo terceiro excluído) 

 
A pontuação declarada na tabela de pontuação do Currículo Lattes será 

utilizada como critério desempate. 
 

 

INSERE-SE ANEXO III: 

 

 

ANEXO III:  
Documento substituto do currículo lattes 

  

Nome do Discente  

Eu, ______________________________ (nome do discente), declaro para os 
devidos fins que as informações relatadas na tabela de pontuação do currículo 
lattes (anexo I) são verídicas. 
Comprometo-me a atualizar o currículo lattes com as informações descritas na 
tabela supracitada assim que o sistema CNPq normalizar. 
Abaixo insiro uma lista descritiva de minha pontuação. 

 

Eu tenho as seguintes especializações: 

1- 
2- 

 
 

Atuação profissional 

Apresente um relato do tempo e local que atuou na gestão educacional. 
Apresente um relato do tempo e local que atuou na docência. 
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Produção bibliográfica/técnica 

Meus artigos completos em periódicos com ISSN, livros ou capítulos de livros 

com ISBN, trabalhos completos publicados em Anais de eventos com ISSN ou 

ISBN são os seguintes (acrescentar quantos números for necessário): 

1- 

2- 

3- 

4- 

 
Meus resumos ou resumos expandidos publicados em Anais de eventos com ISSN ou 
ISBN são os seguintes (acrescentar quantos números for necessário): 
1- 

2- 

3- 

4- 
 
Meus trabalhos técnicos, desenvolvimento de material didático ou instrucional, cursos 
de curta duração ministrados são os seguintes (acrescentar quantos números for 
necessário): 
1- 

2- 

3- 

4- 

 



 

 


