MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas/MG
CEP 37130-000
Fone: (35) 3299-1329. Fax: (35) 3299-1078

EDITAL N° 037/2014
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL–
MG, usando de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições
para o processo seletivo para o Programa de Educação Tutorial, Grupo PET
- Enfermagem, campus Alfenas.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Requisitos
1.1.1 O aluno regularmente matriculado e cursando do 3º ao 7º período do
Curso Enfermagem.
1.1.2 Apresentar Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) igual ou
superior a 7,0 (sete);
1.1.3 Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades
do programa.
1.2 Documentos
1.2.1 Ficha de inscrição preenchida (Anexo I);
1.2.2 Cópia do RG e cópia do CPF (que pode ser obtida por meio do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);
1.2.3 Cópia do Histórico Escolar atualizado (deve-se emitir o histórico completo
com dependências). Pode ser obtido por meio do Sistema Acadêmico;
1.2.4 Curriculum Vitae atualizado com cópia dos documentos comprobatórios
(Anexo II).

1.3 Local de inscrição e data
A inscrição será realizada na secretaria da Escola de Enfermagem, no Prédio
“R” - sala R202-D do campus Alfenas, entre os dias 1º a 04 de Julho de 2014,
no horário de 8h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00.

2. DAS VAGAS
Preenchimento de 3 (três) vagas para bolsistas e 2 (duas) vagas para
voluntários não bolsistas do programa.
3. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:
3.1- 1ª FASE:
3.1.1 – Artigo e vídeo - Avaliação escrita – 10 pontos
Data: 07/07/2014
Horário: 17h00
Local: Auditório Dr. João Leão de Faria
1ª Fase: será solicitada uma análise crítica/reflexiva escrita no mínimo de 10
linhas de um artigo e vídeo definidos pela comissão avaliadora do processo de
seleção do PET-Enfermagem. O texto será avaliado pelos seguintes critérios:
clareza e objetividade, uso correto da língua portuguesa, coerência textual e
análise crítica/reflexiva nas argumentações.
3.1.2 – Dinâmica de grupo – 10 pontos
Data: 09/07/14
Horário: 17h00
Local: Sala R-209
3.1.3 Entrevista – 10 pontos
Data: 09/07/2014
Horário: 18h00
Local: Sala R-209
3.2- 2ª FASE:
4.2.1 – Análise do histórico escolar e curriculum vitae – 10 pontos cada
Data: 10/07/2014
Horário: 14h00
Local: Sala R-209
2ª Fase: serão analisados os históricos e currículos dos candidatos
classificados na primeira fase.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A 1ª fase será constituída pela análise crítica/reflexiva do artigo e do vídeo,
dinâmica de grupo, entrevista, com um valor máximo de 30 pontos.
4.2 A 2ª fase terá caráter classificatório, sendo constituída pela avaliação do
curriculum vitae e do histórico escolar.

4.3 Será considerado classificado na primeira e segunda fase do processo o
candidato que obtiver uma média igual ou superior a 70%.
4.4 O Curriculum Vitae terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, que será obtido
pelo candidato com maior nota nos requisitos de avaliação, sendo realizada
regra de três para o cálculo da nota dos demais currículos dos candidatos do
mesmo período. A avaliação terá como referência os requisitos e pontuação
apresentados no Anexo II.
4.5 O Histórico escolar também terá valor de 10 (dez) pontos e será avaliado
por meio do coeficiente de desempenho acadêmico (média ponderada entre as
notas obtidas por disciplina cursada), devendo este ser maior que 6,0 (seis).
6.6 O desempate será dado pelo coeficiente de desempenho acadêmico.
5. DOS RESULTADOS
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 11/07/2014 após as
16h00, no endereço www.unifal-mg.edu.br/graduacao/?q=editais, no mural da
Escola de Enfermagem e na sala do PET e terá validade de 6 meses.
6. DO RECURSO
Do resultado final da seleção caberá recurso. O recurso deverá ser interposto
no dia 14/07/2014 das 8h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h00 no Setor de
Protocolo da UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação.

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Alfenas, 30 de junho de 2014.

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

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO GRUPO
PET- Enfermagem – EDITAL N° 037/2014

Nome:
Endereço:
Telefone fixo: (

)

celular: (

)

e-mail:
RG:

CPF:

Período:
Data:
Assinatura:
Anexar:
(a)
Cópia do RG e CPF;
(b)

Cópia do Histórico Escolar atualizado (deve-se emitir o histórico completo com

dependências). Pode ser obtido por meio do Sistema Acadêmico;
(c)

Curriculum Vitae atualizado, com cópia dos documentos comprobatórios

(Anexo II);
...........................................................................................................................................
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO:
Recebi de (nome)_____________________________________________________
a inscrição para o processo seletivo do grupo PET-Enfermagem – EDITAL N°
037/ 2014, com a documentação completa.
________________________________________________
Responsável

ANEXO II
Avaliação de Curriculum Vitae
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Disciplinas optativas e isoladas - máximo de 120
horas

0,5 para cada 15h

Atividades de extensão - máximo de 180 horas

1,0 ponto para cada 60h

Cursos oferecidos pela Pró-Reitoria de Extensão máximo de 120 horas

0,3 ponto para cada 08h

Bolsa trabalho - 30 horas, máximo de 60 horas

1,0 ponto para cada 60h

Monitoria - máximo de 120 horas

1,0 para cada 60h

Projeto de iniciação científica, com ou sem bolsa

1,0 para cada 60h,

Colaboração em projeto de pesquisa ou em projeto
de iniciação científica - máximo de 60 horas

0,5 para cada 60h

Palestra ou Conferência

0,1 ponto por evento,

Seminários

0,1 ponto por evento,

Mesas-redondas

0,2 ponto por evento,

Fórum/Oficina

0,5 ponto por evento,

Cursos realizados na área da saúde ou afins

0,5 ponto para cada 4h,

Semanas / Jornadas Acadêmicas

0,5 ponto por evento,

Simpósios / Mostra

0,5 ponto por evento,

Congresso local/regional

0,5 ponto por evento,

Congresso nacional

1,0 ponto por evento,

Congresso internacional

1,5 pontos por evento,

Comissão Organizadora de Eventos

1,0 ponto por evento,

Publicação ou aceite em revista indexada

3,0 pontos por publicação,

Publicação ou aceite em revista não indexada

1,5 pontos por publicação,

Trabalho apresentado em evento local/regional

0,5 ponto por evento,

Trabalho completo publicado em anais de evento
Participação em grupo de pesquisa

1,5 pontos por publicação,
1,0 ponto por grupo

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

Trabalho apresentado em evento nacional

1,0 ponto por evento,

Trabalho apresentado em evento Internacional

1,5 pontos por evento,

Resumo publicado em anais de evento local/regional

0,5 ponto por evento,

Resumo publicado em anais de evento nacional

1,0 ponto por evento,

Resumo publicado em anais de evento internacional-

1,5 pontos por evento,

Premiação em evento científico local/regional

1,0 ponto por prêmio,

Premiação em evento científico nacional

1,5 pontos por prêmio,

Premiação em evento científico internacional

2,0 pontos por prêmio,

Palestra ou curso proferidos

0,5 ponto por evento,

Estágio não obrigatório aprovado pela comissão de
estágio

1,0 ponto para cada 60h,

Representação acadêmica em órgãos colegiados e
comissões

0,5 ponto por
representação,

Representação acadêmica em órgãos estudantis
e/ou representação de sala

0,5 ponto por
representação,

Participação em atividades organizadas pelo
Programa de Educação Tutorial – PET/Unifal-MG,
desde que não contada anteriormente

0,2 por participação,

Premiação em evento cultural, tecnológico ou
desportivo

0,5 ponto por premiação,

Atuação com docente nas séries dos ensinos
fundamental e médio e em cursos pré-vestibulares

0,5 ponto / disciplina /
semestre.

Pontuação Total

