INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Curriculum vitae
Este modelo pode ser substituído por outro modelo de CV que documente a experiência científica do Investigador.
Quando for Professor é obrigatória a apresentação do currículo CIENCIACV.

Dados pessoais
• Nome completo
• Local e data de nascimento, Nacionalidade
• Morada institucional, Telefone, Telemóvel, Fax, Endereço eletrónico
Habilitações académicas e profissionais
• Graus académicos: Ano, grau académico, Instituição, classificação.
• Atividade profissional: Situação atual em termos profissionais: período, categoria ou
cargo, Instituição.
• Atividades anteriores em termos profissionais: períodos, cargos ou categorias, Instituição.
Áreas de atividade científica e de investigação
• Área científica principal: Descrever
• Outras áreas científicas de interesse: Descrever
• Atuais interesses de investigação: Descrever
Experiência de ensino e orientação
• Regência e docência de disciplinas em cursos de pré e pós graduação: Ano, disciplina,
curso
• Orientação de projetos de licenciatura, Dissertações de Mestrado, Teses de
Doutoramento e trabalhos de pós doutoramento: Anos, nome do Aluno, designação do
grau académico, designação do trabalho
• Orientação de estágios: Ano, nome do estagiário, designação do estágio, local
Atividade científica
• Participação em Projetos de Investigação: Anos, designação do projeto, fonte de
financiamento
• Participação em Ensaios Clínicos: Anos, designação do Ensaio Clínico, Promotor
• Organização de reuniões científicas: Ano, designação da reunião científica, local, data
Publicações científicas
• Livros: Autores, ano de publicação, título, edição se não for a primeira, local de publicação,
editor (ex. Kennedy I, Grubb A. Medical law. 3rd ed. London: Butterworths, 2000).
• Capítulos de livros: Autores, título do capítulo, editor, título do livro, local de publicação,
ano, primeira e última páginas (ex. Watkins AD, Neuropharmacology. In: Kay, AB editor.
Allergy and allergic diseases. Oxford: Blackwell Science, 1997. p505-17).
• Artigos: Autores, título do artigo, título da revista, ano de publicação, volume, primeira e
última páginas (Ex. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an
increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med l996;124:980-3).
• Resumos em atas de encontros científicos: Autores, título do resumo, título da revista,
ano de publicação, volume, primeira e última páginas
• Outras publicações: Descrever
Apresentações científicas
• Palestras e conferências (a convite): Autores, título, local, data
• Comunicações orais: Autores, título, local, data
• Posters: Autores, título, local, data
• Vídeos: Autores, título, local, data
Prémios e distinções
• Ano, designação do prémio ou distinção, promotor
Outras atividades:
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