
                 

                
 
 
 
 

SÚMULA CURRICULAR 
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM TODOS OS PEDIDOS 

 
 Roteiro para Apresentação 

 
No espaço de, no máximo 3 páginas, as seguintes informações curriculares deverão 
ser assim apresentadas e numeradas. Todos os itens deverão ser preenchidos  até 
mesmo com “NADA A DECLARAR”, se for o caso. 

 
1.1 . Lista de, no máximo, 10 publicações que deverão ser escolhidas a critério do 

interessado, entre aquelas que considerar mais significativas para a avaliação de sua 
produtividade recente (últimos cinco anos)  e as de maior relevância para documentar 
sua experiência e competência na área de conhecimento em que se insere o projeto. 
Deverão ser listados apenas trabalhos completos, com a utilização de padrão 
bibliográfico convencional. Das listas com mais de 10 publicações, a FAPESP 
somente utilizará no processo de avaliação, as 10 primeiras. 

1.2 .  Lista de, no máximo, 10 patentes  (obtidas ou pendentes) ou de softwares registrados. 

1.3. Indicação separada dos números 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. 

 
2.1.  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. Não incluir nessa 
lista, projetos apoiados no Programa de Infra-estrutura da FAPESP. 

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

  

3.1- Outras informações biográficas que julgar relevantes para a avaliação de sua 
produtividade recente (últimos cinco anos)  e para documentar sua experiência e 
competência  na área de conhecimento em que se insere o projeto.  

 

ATENÇÃO: DOS CURRÍCULOS COM MAIS DE 3 PÁGINAS QUE RECEBER, A FAPESP 
SOMENTE PODERÁ INCORPORAR AO PROCESSO, AS 3 PRIMEIRAS. 
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