SINOPSE DE ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA TABELA DE AVALIAÇÃO DO
CURRICULUM VITAE – MESTRADO
A – TITULAÇÃO
• Troca da média geral pelo coeficiente de rendimento escolar geral presentes no histórico
escolar.
• Não reconhecimento da área do programa (Geografia) no item especialização.
• Certificações sem especificação de carga-horária.
B – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Considerar como atividade em curso preparatório de pré-vestibular/ENEM como
experiência de professor de ensino médio (ensino médio é uma etapa da educação
básica).
• Apresentar declaração de experiencia profissional sem especificar o período de
realização.
• Considerar participação em grupo de pesquisa ou laboratório de pesquisa, ainda na
condição de aluno (graduação/pós-graduação) como atuação profissional, outras
atividades ou atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício.
C – ATIVIDADE DE PESQUISA
• Considerar participação em grupo de pesquisa ou laboratório de pesquisa, ainda na
condição de aluno (graduação/pós-graduação) como estágio voluntário (não
remunerado).
• Replicar bolsa PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência como bolsa de
aperfeiçoamento ou similar.
• Considerar participação em projeto de pesquisa não aprovado por instâncias pertinentes.
D – PRODUÇÃO ACADÊMICA
• Apresentar o artigo em revista nacional/internacional sem o espelho do Qualis vigente
da Área de Geografia disponível na Plataforma Sucupira, exigência do edital, anexo IV.
• Apresentar o artigo em revista nacional/internacional com Qualis acompanhado com
espelho do Qualis vigente disponível na Plataforma Sucupira, exigência do edital, anexo
IV, mas com Qualis não avaliado pela Área de Geografia.
• Publicação de capítulos de livros sem identificação de no mínimo ficha catalográfica ou
indicação do ISBN.
• Apresentar artigos em outras atividades pertinentes.
E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO
• Apresentar certificado de minicurso sem carga-horária.
• Apresentar projeto de extensão sem especificação da condição de bolsista ou voluntário.

Av. da Arquitetura, s/n, UFPE - CFCH - 6º andar, 604 | Cidade Universitária | Recife, PE, Brasil | CEP: 50740-550
Tel.: +55 81 21268277 | E-mail: ppggeografia@ufpe.br | URL: www.ufpe.br/posgeografia

SINOPSE DE ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA TABELA DE AVALIAÇÃO DO
CURRICULUM VITAE – DOUTORADO
A – TITULAÇÃO
• Troca da média geral pelo coeficiente de rendimento escolar geral presentes no histórico
escolar.
• Não reconhecimento da área do programa (Geografia) no item especialização.
• Certificações sem especificação de carga-horária.
B – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Considerar como atividade em curso preparatório de pré-vestibular/ENEM como
experiência de professor de ensino médio (ensino médio é uma etapa da educação
básica).
• Apresentar declaração de experiencia profissional sem especificar o período de
realização.
• Considerar estágio de docência (pós-graduação) como monitoria na graduação.
• Considerar a atuação como tutor em curso de EAD/UAB como professor do terceiro
grau.
• Considerar participação em grupo de pesquisa ou laboratório de pesquisa, ainda na
condição de aluno (graduação/pós-graduação) como atuação profissional, outras
atividades ou atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício.
• Considerar supervisão de estágio curricular obrigatório em estabelecimento de ensino
como atividade sem vínculo empregatício
C – ATIVIDADE DE PESQUISA
• Considerar participação em grupo de pesquisa ou laboratório de pesquisa, ainda na
condição de aluno (graduação/pós-graduação) como estágio voluntário (não
remunerado).
• Replicar bolsa PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência como bolsa de
aperfeiçoamento ou similar.
• Apresentar termo de Outorga de instituição de fomento como comprovante de estagio
voluntário ou bolsa de aperfeiçoamento ou similar ora recebida na condição de bolsa de
estudo de pós-graduação.
• Apresentar termo de Outorga de instituição de fomento como comprovante de
participação em projeto de pesquisa sem especificação do título do projeto.
• Considerar participação em projeto de pesquisa não aprovado por instâncias pertinentes.
D – PRODUÇÃO ACADÊMICA
• Apresentar o artigo em revista nacional/internacional sem o espelho do Qualis vigente
da Área de Geografia disponível na Plataforma Sucupira, exigência do edital, anexo V.
• Apresentar o artigo em revista nacional/internacional com Qualis acompanhado com
espelho do Qualis vigente disponível na Plataforma Sucupira, exigência do edital, anexo
V, mas com Qualis não avaliado pela Área de Geografia.
• Publicação de capítulos de livros sem identificação de no mínimo ficha catalográfica ou
indicação do ISBN.
• Apresentar artigos ou revisão técnica em outras atividades pertinentes.
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E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO
• Apresentar certificado de minicurso sem carga-horária.
• Apresentar projeto de extensão sem especificação da condição de bolsista ou voluntário.
Recife, 04 de novembro de 2017.
Comissão de Seleção e Admissão 2018
Coordenação do PPGEO
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