SÚMULA CURRICULAR

Nome:
1) Formação
Ano

Título ou atividade

Instituição

Graduação
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutoramento
Outros cursos,
treinamentos
ou certificações
(se for o caso)
2) Histórico profissional. Listar as principais posições profissionais que ocupou informando datas de
início, término, e instituições (essas posições podem ser acadêmicas ou empresariais). Podem também
ser listadas atividades associativas (participação em associações, federações, comissões
temáticas/técnicas, conselhos de empresas/institutos/universidades), bem como atuação em
empreendedorismo e startups.
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3) Lista de até 10 resultados de pesquisa mais relevantes, podendo ser artigos científicos, livros,
capítulos de livros, palestras a convite, patentes (solicitadas, concedidas e especialmente as
licenciadas), desenho industrial, topografia de circuitos integrados, softwares registrados,
cultivares, empresas de base tecnológica criadas, relatórios técnicos de projetos que liderou ou
em que teve papel destacado, novos produtos, novos processos ou outros tipos de resultados de
pesquisa documentados que considere estarem entre as 10 mais relevantes de sua carreira.

4) Lista de financiamentos à pesquisa vigentes, de qualquer agência ou empresa, sob a
responsabilidade do Pesquisador. Lista de auxílios à pesquisa vigentes, indicando: título do projeto,
nome do coordenador, recursos, vigência e agência financiadora. Se for bolsista de alguma agência de
fomento, indicar agência, tipo de bolsa, nível e vigência.
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5) Resultados de auxílios anteriores FAPEG: Lista dos principais resultados obtidos pelo proponente
em concessões FAPEG anteriores e a relevância dos mesmos para as respectivas áreas do
conhecimento.

6) Lista de orientações em andamento, com bolsas. Orientações em andamento com bolsa:
relacionar tipo (Iniciação Científica, Mestrado ou Doutorado), título do projeto e agência de fomento.

7) Indicadores quantitativos. Indicação separada das quantidades totais de: 1) livros publicados; 2)
publicações em periódicos com seletiva política editorial; 3) capítulos de livros; 4) teses de mestrado
orientadas e já defendidas; 5) teses de doutorado orientadas e já defendidas; 6) Quantidade de citações
recebidas na literatura científica internacional, segundo o ISI, Scopus ou Google Scholar; 7) Patentes
solicitadas, concedidas e licenciadas; 8) produtos desenvolvidos e lançados no mercado; 9) processos
otimizados implementados em empresas ou organizações sociais.
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8) Links para as páginas Lattes, ORCID, MyResearcherID (ISI) ou MyCitations (Google Scholar):
PÁGINA

LINK

Lattes
ORCID
MyResearcherID (ISI)
MyCitations
(Google Scholar)

9) Outras informações biográficas que julgar relevantes para a análise de sua atividade profissional
recente (últimos dez anos) e para documentar sua experiência e competência na área de conhecimento
ou setor econômico ou social em que se insere o projeto proposto.
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