ANEXO I
Modelo de Curriculum Vitae
Nome completo:
E-mail:
Telefone:
Matrícula:
Período:
Pontuação geral no PIEPEX:
1 Participação em atividades de ensino:
Indicar e comprovar comcertificado
2 Participação em atividades de pesquisa:
Indicar e comprovar comcertificado
3 Participação em atividades de extensão:
Indicar e comprovar comcertificado
Para indicar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como as suas
respectivas pontuações, será utilizada a Resolução 17 de 5 de maio de 2014 que
institui
a
REGULAMENTAÇÃO
DO
PROGRAMA
INTEGRADO
DE
ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO – PIEPEX, DO CURSO BACHARELADO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA – BICE – CAMPUSVARGINHA.
Disponível em: http://www.unifal-mg.edu.br/piepex/regulamentos

ANEXO II
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. 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.
c) BRASIL. Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010 – Atualizada pela Portaria nº
343/2013 dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial –PET.
d) BRASIL. Resolução nº 36, de 24 de setembro de 2013 – Estabelece os
procedimentos para creditar os valores destinados ao custeio das atividades dos
grupos PET aos respectivostutores.
e) BRASIL. Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013 – Estabelece
orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas a estudantes de graduação e a
professores tutores no âmbito do 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?catid=232:pet-programa-de-educacaotutorial&id=12227:programa-de-educacao-tutorial-pet&option=com_content&view=article
Blog do PET BICE: Disponível em: https://petbice.wordpress.com/

APÊNDICE I
Das provas e critérios de avaliação
1.
Da análise do histórico escolar e seu critério deavaliação
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 6,5 (seis e meio).
2.
Da prova objetiva e seu critério deavaliação
A prova objetiva será composta de 20 questões de múltipla escolha que abordam os conteúdos
previstos no anexo II 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 arguição e avaliação da Proposta de Trabalho para atuação do candidato no
PET BICE e seus critérios de avaliação
O pré-projeto deverá contemplar a temática “Trabalho”. Entre as temáticas que envolvem o
grande tema Trabalho, podem ser exemplificadas: relações de trabalho, novas perspectivas na
organização do trabalho, formas alternativas de organização do trabalho, economia solidária,
mercado de trabalho, aspectos psicossociais do trabalho, sentido e significado do trabalho,
dentre outras. É importante ressaltar que o pré projeto proposto esteja relacionado com as áreas
de conhecimento do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, e contemplar as
áreas de ensino, pesquisa e extensão.
A proposta de trabalho deve seguir o seguinte formato: fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço entre linhas 1,5, margem superior e esquerda 3 cm, margem inferior e direita 2 cm e
obedecendo um limite máximo de 5 laudas (sem 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).
Do curriculum vitae 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 porperíodo.
4.2 Como critério para a pontuação das atividades será utilizada a Regulamentação do
PIEPEX/BICE/UNIFAL – MG, disponível em: PIEPEX/BICE/UNIFAL–MG, disponível
em:http://www.unifal-mg.edu.br/piepex/regulamentos

4.

2

Informações a respeito dessas atividades podem ser encontradas no Blog do PET BICE:
https://petbice.wordpress.com/,
na
página
do
Facebook:
PET
BICE
https://www.facebook.com/petbice/?ref=br_rs, ou na sala do PET BICE, no prédio B, sala 106 – A, UNIFAL –
MG, CampusVarginha, o atendimento ocorre todas às tardes, de segunda à sexta-feira.

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 + Proposta de Trabalho + Currículo)/3 = Média Final
5.2 Os critérios avaliados e suas respectivas pontuações máximas estão listados na tabela a
seguir:
CRITÉRIOS AVALIADOS
1 PROVA OBJETIVA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
10,0

2.1 PROPOSTA(S)
2.1.1 Clareza na exposição das ideias
2.1.2 Uso correto da língua portuguesa
2.1.3 Descrição clara da justificativa
2.1.4 Adequação da proposta à temática
2.1.5 Criatividade
2.1.6 Proposta Inovadora

5,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

2.2 ARGUIÇÃO
2.2.1 Coerência nas atividades propostas e a realidade de atuação do
PET BICE.
2.2.2 Domínio do assunto
2.2.3 Capacidade de argumentação

5,0
1,5

4 CURRÍCULO

10,0

MÉDIA FINAL

10

1,5
2,0

