
ANEXO A

Modelo de Curriculum Vitae

PROCESSO SELETIVO DO GRUPO PET- BIOLOGIA

Nome:

Curso: Bacharelado ( ) Licenciatura ( )

Atividade Pontuação por atividade Pontuação obtida
Curso 0,50
Evento 0,25
Minicurso 0,25
Seminário 0,10
Apresentação de trabalho 0,50
Monitoria 0,50
Extensão 0,50
Iniciação científica 0,50
Pontuação total
*Nota final após multiplicação pelo fator.

*A nota obtida no currículo será multiplicada pelo fator referente ao período em que o aluno se
encontra matriculado.
Os fatores são os seguintes: 2o período terá fator 4; 3o período terá fator 2; 4o período terá fator
1,5 e 5o período terá fator 1,25.

OBS: Anexar apenas os comprovantes para as atividades acima. Não é necessário preencher a
pontuação, pois isto será realizado pela comissão de seleção.



ANEXO B

Seleção de Candidatos Edital 22/2021 – Redação da Proposta – 27/09/2021

Nome:___________________________________________________________________
A avaliação terá o valor máximo de 10,0 (dez) pontos, sendo atribuídos até 7,0 (sete) pontos para a construção correta do
texto, 2,0 (dois) pontos para o uso correto da língua e 1,0 (um) ponto para a clareza do texto.

1) Elabore uma nova atividade pertinente ao grupo PET e seus objetivos e redija um texto para
apresentar seu projeto. Não haverá apresentações orais deste projeto nesta etapa.
Neste texto é obrigatório as seguintes seções: resumo e abstract; introdução e objetivos; materiais e
métodos; referências bibliográficas nas normas ABNT.
É indispensável que as seguintes perguntas sejam respondidas ao longo do texto: O que é o PET?
Quais são os objetivos e atividades em desenvolvimento do PET – Ciências Biológicas? Qual papel
social e acadêmico o grupo PET – Ciências Biológicas desempenha?
O projeto deve ser escrito em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5,
atendo-se a cinco páginas de limite máximo e três, de limite mínimo, em linguagem formal. A capa
do projeto deve seguir o modelo disposto na 2ª página deste anexo.



Modelo a ser apresentado para proposta de atividade

TÍTULO

Proposta de atividade apresentada

ao PET – CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS para demonstrar

interesse no ingresso no grupo

PET – Ciências Biológicas,

previsto no edital 22/2021.

NOME DO DISCENTE

DATA

_________________________________________________________________________Alfenas,

setembro de 2021

APÊNDICE A



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA

Na prova escrita serão observados os seguintes critérios:

Critérios Pontuação

Sequência da apresentação

Até 7,0 (sete) pontos

Desenvolvimento lógico

Pesquisa bibliográfica

Consistência teórica

Métodos e técnicas pertinentes

Objetivos

Observância das normas técnicas Até 2,0 (dois) pontos

Linguagem clara e objetiva Até 1,0 (um) ponto



APÊNDICE B

CRITÉRIOS PARA DINÂMICA DE GRUPO

Na dinâmica serão observados os seguintes critérios:

Critérios Pontuação

Criatividade Até 15% da pontuação
Atitude Até 15% da pontuação
Argumentação Até 15% da pontuação
Desenvoltura/Expressão Até 15% da pontuação
Interação com o grupo Até 15% da pontuação
Apresentação da proposta Até 25% da pontuação



APÊNDICE C

CRITÉRIOS PARA DEFESA DE PROPOSTA

Na defesa de proposta serão observados os seguintes critérios:

Critérios Pontuação

Pertinência e domínio do assunto Até 1,0 (um) ponto

Sequência da apresentação Até 1,0 (um) ponto

Uso e recursos audiovisuais Até 1,0 (um) ponto

Postura e expressão oral técnica na   apresentação Até 1,0 (um) ponto

Obediência ao tempo previsto na apresentação Até 1,0 (um) ponto

Habilidade para responder a perguntas Até 5,0 (cinco) pontos


