MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG
Pró-Reitoria de Graduação
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Alfenas/MG - CEP 37130-000
Fone: (35) 3701-9152| grad@unifal-mg.edu.br

EDITAL 022 / 2017
A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL – MG,
usando de suas atribuições legais, comunica aos interessados a abertura das inscrições para o
processo seletivo para o Programa de Educação Tutorial, Grupo PET-Odontologia, Sede
Alfenas.
1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 Requisitos
1.1.1 Estar regularmente matriculado e cursando o 3º ao 6º período do Curso de Odontologia;
1.1.2 Apresentar rendimento escolar com Coeficiente de Desempenho Acadêmico igual ou
superior a 7 (sete);
1.1.3 Não ter sido reprovado por frequência em nenhuma disciplina e ter, no máximo, uma
dependência por nota;
1.1.4 Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa.
1.2 Documentos para a inscrição
A documentação a seguir deve ser entregue para a banca no dia 10 de maio de 2017, no início da
primeira etapa do processo;
1.2.1 Cópia do RG e cópia do CPF (que pode ser obtida por meio do link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
1.2.2 Cópia do Histórico Escolar atualizado (deve-se emitir o histórico completo com
dependências). Pode ser obtido por meio do Sistema Acadêmico;
1.2.3 Curriculum Lattes atualizado com cópia dos documentos comprobatórios (acesso em:
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio). Serão contabilizados os certificados
referentes a partir da data de ingresso do acadêmico no Curso de Odontologia da UNIFAL/MG.
1.2 Local e data para a inscrição
1.3.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet e terão início às 00h00 do
dia 18 de abril e término às 23h59 do dia 05 de maio de 2017. Para se inscrever, o candidato
deverá:
1.3.2 Acessar o endereço eletrônico:
https://www.unifal-mg.edu.br/app/graduacao/inscricaograduacao
1.3.3 Preencher a inscrição;
1.3.4 Imprimir comprovante de inscrição.
1.3.5 O candidato será o único responsável pelo preenchimento correto e completo do
Requerimento de Inscrição.
2 DAS VAGAS
Preenchimento de 01 (uma) vaga para bolsista e 01 (uma) vaga para não-bolsista do programa.
3 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
3.1

Do processo:

3.1.1 Apresentação de projeto: o candidato deverá apresentar uma proposta de novo projeto de
pesquisa e/ou extensão, o qual poderá ser desenvolvido no programa. O candidato terá até

10 (dez) minutos para sua apresentação e será arguido pela comissão de seleção, que
ocorrerá após a apresentação do seu projeto. O tempo utilizado na arguição não será
considerado dentre os dez minutos os quais o candidato fará jus. O tempo máximo de
arguição será de até 15 (quinze) minutos. A ordem de apresentação será definida
mediante sorteio perante todos os candidatos.
Data de início da realização das apresentações: 10/05/2017
Horário: 17h00
Local: Prédio R, sala R-102
3.1.2 Debate: será realizado após a etapa de apresentação do projeto obedecendo à mesma
ordem de sorteio. Para o desenvolvimento dessa avaliação será necessário que um
candidato seja a favor e o outro seja contra a situação problema apresentada (ex.:
candidato 1 a favor e candidato 2 contra e assim sucessivamente). O sorteiro para a
seleção de quem será a favor ou contra será realizado previamente ao início do debate.
Assim cada candidato terá o tempo máximo de cinco minutos para expor seus
argumentos.
O tema norteador da discussão será Privatização da Saúde e os critérios de avaliação do
debate estão relacionados no ANEXO B.
Data da realização do debate: 11/05/2017
Horário: 17h00
Local: Prédio R, sala R-102
3.1.3 Análise do Curriculum Lattes e do Histórico Escolar: será de acordo com os critérios
descritos no ANEXO A.
Data: 12/05/2017

3.1
Da Avaliação
3.1.3 O Curriculum Lattes terá peso máximo de 10 pontos, que será obtido pelo candidato com
maior nota nos requisitos de avaliação, sendo realizada regra de proporção para o cálculo
da nota dos demais currículos dos candidatos do mesmo período. A avaliação terá como
referência os requisitos de pontuação apresentados no ANEXO A.
3.1.4 O histórico escolar também terá nota 10 (dez) e será avaliado por meio do Coeficiente de
Desempenho Acadêmico (média entre as notas obtidas por disciplina cursada; deve ser
maior que 7).
3.1.5 A apresentação do projeto terá nota 10 (dez).
3.1.6 O debate terá nota máxima 10 (dez).
4 DA CLASSIFICAÇÃO
3.2
3.3

Serão aprovados e classificados aqueles que obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) a
partir da média entre as etapas do processo seletivo;
O desempate será dado pelo Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA). Persistindo o
empate, terá prioridade o candidato que estiver matriculado em período mais avançado no
curso de Odontologia.

5 DO RESULTADO
O resultado final será publicado no dia 15 de maio de 2017, até as 14h00 no sítio eletrônico da
UNIFAL-MG <http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>, e estará disponível na sala do
PET- Odontologia, hall do Prédio V, Sede, Alfenas. O resultado terá validade de 06 (seis) meses.
6 DOS RECURSOS
Do resultado final do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto no Setor de
Protocolo da UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, no dia 16 de maio de 2017,
das 07h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Alfenas, 12 de abril de 2017.

Profa. Dra. Lana Ermelinda da Silva dos Santos
Pró-Reitora de Graduação

ANEXO A – AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
NOME: ____________________________________________________ Período: _________
ATIVIDADES

Disciplinas optativas e
isoladas
Atividades de extensão
Cursos oferecidos pela PróReitoria de Extensão
Bolsa trabalho
Monitoria
Projeto de iniciação
científica, com ou sem bolsa
Colaboração em projeto de
pesquisa ou em projeto de
iniciação científica
Palestra ou Conferência
Seminários
Mesas-redondas
Fórum/Oficina
Cursos realizados na área da
Odontologia
Cursos realizados na área da
saúde ou afins
Semanas / Jornadas
Acadêmicas
Simpósios / Mostra
Congresso local/regional
Congresso nacional
Congresso internacional
Comissão Organizadora de
Eventos
Publicação ou aceite em
revista indexada
Publicação ou aceite em
revista não indexada
Trabalho apresentado em
evento local/regional
Trabalho apresentado em
evento nacional
Trabalho apresentado em
evento Internacional
Trabalho completo publicado
em anais de evento
Participação em grupo de
pesquisa
Resumo publicado em anais

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA
120 horas

0,5 p/a cada 15h

180 horas
120 horas

1,0 ponto para cada 60h
0,3 ponto para cada 08h

60 horas
120 horas
180 horas

1,0 ponto para cada 60h
1,0 ponto para cada 60h
1,0 ponto para cada 60h

60 horas

0,5 ponto para cada 60h

10 participações

0,1 ponto por evento,
máximo de 10 participações
0,1 ponto por evento
0,2 ponto por evento
0,5 ponto por evento
0,5 ponto para cada 4 h

10 participações
10 participações
10 participações
180 horas
60 horas

PONTUAÇÃO

0,5 ponto para cada 4 h

10 participações

0,5 ponto por evento

10 participações
10 participações
10 participações
10 participações
10 participações

0,5 ponto por evento
0,5 ponto por evento
1,0 ponto por evento
1,5 pontos por evento
1,0 ponto por evento

10 participações

3,0 pontos por publicação

10 participações

1,5 ponto por publicação

10 participações

0,5 ponto por evento

10 participações

1,0 ponto por evento

10 participações

1,5 pontos por evento

10 participações

1,5 pontos por publicação

10 participações

1,o pontos por grupo

10 participações

0,5 ponto por evento

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

de evento local/regional
Resumo publicado em anais
de evento nacional
Resumo publicado em anais
de evento internacional
Premiação em evento
científico local/regional
Premiação em evento
científico nacional
Premiação em evento
científico internacional
Palestra proferida
Estágio não obrigatório
aprovado pela comissão de
estágio
Representação acadêmica em
órgãos colegiados e
comissões
Representação acadêmica em
órgãos estudantis e/ou
representação de sala
Participação em atividades
organizadas pelo Programa de
Educação Tutorial –
PET/UNIFAL-MG, desde
que não contada
anteriormente
Premiação em evento
cultural, tecnológico ou
desportivo
Curso de língua estrangeira
Curso de informática
Atuação com docente nas
séries dos ensinos
fundamental e médio e em
cursos pré-vestibulares
PONTUAÇÃO TOTAL

10 participações

1,0 ponto por evento

10 participações

1,5 pontos por evento

10 participações

1,0 ponto por prêmio

10 participações

1,5 ponto por prêmio

10 participações

2,0 pontos por prêmio

10 participações
180 horas

0,5 ponto por evento
1,0 ponto para cada 60 h

10 representações

0,5 ponto por representação

10 representações

0,5 ponto por representação

10 representações

0,2 ponto por participação

10 premiações

0,5 ponto por premiação

3 níveis

1,0 ponto para cada nível
(Básico, Médio e Avançado)
0,5 ponto para cada curso
0,5 ponto/disciplina/
semestre

6 cursos
10 disciplinas/
semestres

ANEXO B - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEBATE
Para a avaliação do debate serão observados os seguintes critérios:
Critérios

Pontuação atribuída

Visão introdutória do assunto

1,0

Domínio do conteúdo (Conhecimento)

2,0

Capacidade de síntese (conclusão - síntese)

1,0

Curiosidades, atualidades, inovações

1,0

Clareza na apresentação

1,0

Uso correto da Língua Portuguesa

1,0

Postura frente aos demais candidatos

2,0

Obediência ao tempo proposto

1,0

