
 
 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
(Formulário de Produção Discente) 

 
 
1) Produção bibliográfica (artigos publicados os aceitos para publicação, capítulos de livros, 
notícias em jornais ou revistas, trabalhos completos ou resumos em anais de eventos) 
Título 
Autor (res) 
Local de publicação 
Instituição que publica 
número de páginas 
 
 
2) Trabalhos técnicos (relatórios de pesquisa, projetos de pesquisa, relatórios de atividades) 
Título 
Autor (res) 
Local de publicação 
Instituição que publica 
número de páginas 
 
 
3) Eventos 
Título 
Local 
Cidade 
Instituição promotora 
Natureza da sua participação (participação, organizador, debatedor, mediador, palestrante, 
apresentação de comunicação, etc..) 
 
 
4) Atividade docente, de pesquisa, de extensão ou de administração 
Nome da instituição 
Função 
 
 
5) Participação em bancas 
 
 
6) Aprovação em concursos públicos 
 
 
 
 
Por favor, indique as publicações bibliográficas do ano solicitado, indicando os seguintes 
quesitos: 

 nºs. de ISSN dos periódicos e anais de eventos onde publicaram artigos, resumos, resumos 
expandidos, bem como o título dos trabalhos publicados, informando o tipo de trabalho; 

 nºs. de ISBN e nomes de livros de autoria, co-autoria, capítulos, coletâneas, apresentações, 
prefácios, posfácios etc., não esquecendo de indicar o nome da obra e do texto publicado; 



 nome dos eventos onde publicaram e/ou apresentaram trabalhos (utilizar denominação oficial 
dada pelos organizadores), ISSN do evento, página web, local (país/Estado/cidade) e data do 
evento; 

 todos que tiveram livros publicados no ano solicitado (autoria, co-autoria, organização, 
capítulo, apresentação, prefácio, posfácio etc.) peço não deixem de enviar um exemplar da 
obra ou uma cópia da mesma na impossibilidade de dispor de 1 exemplar (não se esquecendo 
da capa, página da ficha catalográfica e sumário, além do texto de autoria), para que possamos 
fazer o relatório do qualis livros e enviar os exemplares das obras/capítulos para a Capes; 

 Solicita-se o mesmo para artigos publicados em periódicos e anais de eventos, pela mesma 
razão (no caso, para o qualis periódicos); 

 Enviar copia do trabalho completo (cd-rom e endereço eletrônico). 
 
 
 
 
 
 
OBS: Não se esqueçam de manter o seu Currículo Lattes atualizado. 


