










ANEXO A - REFERÊNCIAS PARA A PROVA ESCRITA 
 

a) BRASIL. Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 – Institui o Programa de Educação 

Tutorial – PET. 

 

b) BRASIL. Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial – PET. 2006. 

 

c) BRASIL. Portaria nº 343, de 24 de abril de 2013 – Altera dispositivos da Portaria MEC nº 

976, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET. 

 

d) BRASIL. Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010 – Atualizada pela Portaria nº 343/2013 

dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET. 

 

 

Todas as referências acima estão disponíveis no portal do MEC (Legislação do PET): 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12227&Itemid=484 



                                                                                                               

ANEXO B – AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES 

 

NOME: ___________________________________________________ PERÍODO: ________ 

 

ATIVIDADES 
CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

Disciplinas optativas e 

Isoladas 
120 horas 0,5 p/a cada 15h  

Atividades de extensão 180 horas 1,0 ponto para cada 60h  

Cursos oferecidos pela Pró- 

Reitoria de Extensão 
120 horas 0,3 ponto para cada 08h  

Monitoria 120 horas 1,0 ponto para cada 60h  

Projeto de iniciação científica, com ou 

sem bolsa 
180 horas 1,0 ponto para cada 60h  

Colaboração em projeto de pesquisa 

ou em projeto de 

iniciação científica 

60 horas 0,5 ponto para cada 60h  

Participação em grupo de 

Pesquisa 
10 participações 1,0 pontos por grupo  

Palestra ou Conferência 10 participações 

0,1 ponto por evento, 

máximo de 10 

participações 

 

Seminários 10 participações 0,1 ponto por evento  

Mesas-redondas 10 participações 0,2 ponto por evento  

Fórum/Oficina 10 participações 0,5 ponto por evento  

Cursos presenciais realizados na área 

da Odontologia* 
180 horas 0,5 ponto para cada 4 h  

Cursos online realizados na área da 

Odontologia* 
90 horas 0,5 ponto para cada 10 h  

Cursos presenciais realizados na área 

da saúde ou afins* 
60 horas 0,5 ponto para cada 4 h  

Cursos online realizados na área da 

saúde ou afins* 
20 horas 0,5 ponto para cada 10 h  

Semanas / Jornadas 

Acadêmicas 
10 participações 0,5 ponto por evento  

Simpósios / Mostra 10 participações 0,5 ponto por evento  

Congresso local / regional 10 participações 0,5 ponto por evento  

Congresso nacional 10 participações 1,0 ponto por evento  

Congresso internacional 10 participações 1,5 pontos por evento  

Comissão Organizadora de 

Eventos 
10 participações 1,0 ponto por evento  

Publicação ou aceite em 

revista indexada 
10 participações 3,0 pontos por publicação  

Publicação ou aceite em 

revista não indexada 
10 participações 1,5 ponto por publicação  
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Trabalho apresentado em 

evento local/regional 
10 participações 0,5 ponto por evento  

Trabalho apresentado em 

evento nacional 
10 participações 1,0 ponto por evento  

Trabalho apresentado em 

evento Internacional 
10 participações 1,5 pontos por evento  

Trabalho completo publicado em 

anais de evento 
10 participações 1,5 pontos por publicação  

Resumo publicado em anais 

de evento local/regional 
10 participações 0,5 ponto por evento  

Resumo publicado em anais 

de evento nacional 
10 participações 1,0 ponto por evento  

Resumo publicado em anais 

de evento internacional 
10 participações 1,5 pontos por evento  

Premiação em evento 

científico local/regional 
10 participações 1,0 ponto por prêmio  

Premiação em evento 

científico nacional 
10 participações 1,5 ponto por prêmio  

Premiação em evento 

científico internacional 
10 participações 2,0 pontos por prêmio  

Palestra proferida 10 participações 0,5 ponto por evento  

Estágio não obrigatório aprovado 

pela comissão de Estágio 
180 horas 1,0 ponto para cada 60 h  

Representação acadêmica em órgãos 

colegiados e 

Comissões 

10 representações 0,5 ponto por representação  

Representação acadêmica em 

órgãos estudantis e/ou representação 

de sala 

10 representações 0,5 ponto por representação  

Participação em atividades 

organizadas pelo Programa de 

Educação Tutorial – PET/UNIFAL-

MG, desde que não contada 

Anteriormente 

10 representações 0,2 ponto por participação  

Premiação em evento cultural, 

tecnológico ou desportivo 
10 premiações 0,5 ponto por premiação  

Curso de língua estrangeira 3 níveis 
1,0 ponto para cada nível 

(Básico, Médio e Avançado) 
 

Curso de informática 6 cursos 0,5 ponto para cada curso  

Atuação com docente nas séries dos 

ensinos fundamental e médio e em 

cursos pré-vestibulares 

10 disciplinas/ 

semestres 
0,5 ponto/disciplina/ semestre  

PONTUAÇÃO TOTAL    

 

*Somente serão aceitos certificados emitidos por Instituições reconhecidas e devidamente 

assinados, quer por assinatura pessoal ou por códigos. 

 

 

 



                                                                                                               

 

 

APÊNDICE I 
 

 
Das provas e critérios de avaliação 
 
1. Da análise do histórico escolar e seu critério de avaliação 

A análise do histórico escolar será feita considerando o coeficiente acadêmico do discente 

e tem caráter eliminatório. Serão desclassificados os candidatos que possuírem coeficiente 

acadêmico menor que 7,0 (sete). 

 

2. Da prova objetiva e seu critério de avaliação 
A prova objetiva será composta de 20 questões de múltipla escolha que abordam os 

conteúdos previstos no ANEXO A e tem caráter eliminatório e classificatório. A prova terá o 

valor de 10,0 (dez) pontos e para passar para etapa seguinte o candidato precisa obter a nota 

igual ou superior a 7 (sete). 

 

3. Da apresentação e arguição do projeto de pesquisa e/ou extensão e seus critérios de 
avaliação 
 

Para a elaboração da Proposta de Trabalho, o candidato deve observar as atividades que 

já vem sendo desenvolvidas pelo PET Odontologia, nas áreas de pesquisa e extensão, e elaborar 

a sua proposta de trabalho como possível futuro petiano do PET Odontologia. Além disso, é 

desejável que o candidato proponha novas atividades a serem desenvolvidas pelo programa, 

atividades estas que o candidato considere importantes e necessárias para o desenvolvimento do 

curso de Odontologia.  

 

Em termos estruturais a apresentação deverá obedecer a seguinte disposição: 

a) Introdução, Objetivos e Justificativa; 

b) Proposta de Atuação (áreas de pesquisa e/ou extensão); 

c) Planejamento das atividades; 

d) Referências bibliográficas. 

 

A arguição e avaliação da(s) proposta(s) tem caráter eliminatório e classificatório, terá o 

valor de 10 (dez) pontos, sendo aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

4. Do Curriculum Lattes e seu critério de avaliação 
 
Serão avaliadas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente comprovadas 

mediante certificados, utilizando os seguintes critérios: 

4.1 O total de pontos obtidos na análise do currículo será dividido pelo número de períodos 

cursados pelo candidato, de forma a obtenção de uma média simples de atividades por período. 

4.3 A maior média entre os candidatos será pontuada com 10,0 (dez) pontos, sendo as notas dos 

candidatos restantes proporcionais a esta pontuação. 

4.4 A pontuação será apenas de caráter classificatório. 

 

5. Da média final e sua composição 
 
5.1 A Média final será resultado do seguinte cálculo: (Prova objetiva + Apresentação do Projeto 

e Arguição+Currículo)/3 = Média Final 

 



                                                                                                               

5.2 Os critérios avaliados e suas respectivas pontuações máximas estão listados na tabela a 

seguir: 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
 

1 PROVA OBJETIVA 10,0 
 

  
2.1 PROJETO DE PESQUISA E/ OU 
EXTENSÃO  

5,0 
 

2.1.1 Clareza na exposição das ideias 1,0 

 

2.1.2 Uso correto da língua portuguesa 0,5 

 

2.1.3 Descrição clara da justificativa 0,5 

 

2.1.4 Adequação da proposta à temática 1,0 

 

2.1.5 Criatividade 1,0 

 

2.1.6 Proposta Inovadora 1,0 

 

2.2 ARGUIÇÃO 5,0 
 

2.2.1 Coerência nas atividades propostas e a 

realização no PET Odontologia  

 

1,5 

 

2.2.2 Domínio do assunto 1,5 

 

2.2.3 Capacidade de argumentação 2,0 

 

  

3 CURRÍCULO 10,0 
 

  

MÉDIA FINAL 
 

10 

 
 

 


