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EDITAL PRPPG 005/2019 – VAGAS PARA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 

NO PROJETO MINAS FOR SCIENCE 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação informa que está aberto o Edital 005/2019 com chamada para 

inscrição ao processo seletivo para atuar na iniciação à docência. Trata-se de uma atividade a ser realizada 

no Projeto 442961/2018-9 - MINAS FOR SCIENCE aprovado na chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018 - 

Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. 

Público alvo: poderão participar todos os discentes (homens e mulheres) regularmente matriculados em um 

dos cursos de Pós-Graduação Mestrado ou Doutorado da UNIFAL-MG que desenvolvem suas atividades em 

Alfenas-MG.  

Objetivo: o Iniciação à docência visa atender cursos de graduação da UNIFAL-MG que são oferecidos em 

Alfenas-MG, como iniciativa de contribuir para melhor aproveitamento nas disciplinas iniciais dos cursos de 

graduação, podendo assim, reduzir a evasão nos primeiros períodos. Esta ação é uma das propostas da 

chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018 - Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação.  

Número de vagas: não há limite de vagas e dependendo do número de interessados em participar do projeto 

durante 2019, mais ações poderão ser oferecidas.  

 

I – DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Os interessados deverão entregar o formulário de inscrição (Anexo I) impresso, preenchido e assinado 

na sala O 320 (conforme horário de funcionamento) até o dia 18 de março de 2019. 

1.2 Candidatos portadores de necessidades especiais deverão, no ato da inscrição, informar se necessitam de 

condições especiais para a participação da seleção.  

 

II – DA SELEÇÃO 

2.1 O processo de seleção será composto pelas etapas abaixo descritas e será realizado no dia 20 de março 

de 2019, constando de: 

a) Entrevista com os inscritos para identificação de afinidades quanto a conteúdos essenciais para 

melhor aproveitamento nas disciplinas básicas e iniciais dos cursos de graduação, respeitando as áreas afins 

ao seu curso de Pós-Graduação. A ordem dos inscritos bem como o local da entrevista serão divulgados 

previamente no endereço https://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/pesquisa/editaisabertos . 

b)  Análise do currículo do candidato quanto à sua experiência em docência na respectiva disciplina de 

interesse, conforme Anexo II. O currículo deverá ser entregue impresso no momento da entrevista e somente 

será considerado em caso de empate.  

2.2 O candidato que não comparecer à entrevista será considerado desistente. 

2.3 A relação dos selecionados será divulgada na página eletrônica (https://www.unifal-

mg.edu.br/prppg/ic/resultadoseeditais/menurodap%C3%A9/pesquisa) a partir do dia 22 de março de 2019. 

 

V – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES DESTA AÇÃO 

https://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/pesquisa/editaisabertos
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5.1 Cumprir o cronograma de execução do Plano de Trabalho proposto pela coordenação do projeto MINAS 

FOR SCIENCE e entregar, para a coordenação do projeto que enviará a PRPPG, até 30 (trinta) dias após 

o término das atividades, um Relatório das ações desenvolvidas para fins de certificação (Anexo III). A 

não entrega do Relatório implicará na retenção do certificado. 

5.2 Possuir quatro (04) horas semanais disponíveis para desenvolver as atividades propostas, sendo que duas 

(02) horas devem ser cumpridas às quartas-feiras, das 17 às 19h ministrando aulas aos discentes de 

graduação da UNIFAL-MG em sala de aula previamente definida e divulgada. Cada participante deverá 

ministrar, no mínimo, uma (01) aula por mês, totalizando, no mínimo, quatro (04) participações por 

semestre.  

5.3 O trabalho será voluntário e não haverá auxílio financeiro para a realização desta ação. 

 

VII - DOS RECURSOS  

7.1 Os pedidos de reconsideração deverão ser feitos diretamente via S.E.I. (Sistema eletrônico de informação) 

com o título “Recurso ao Edital PRPPG 005/2019” em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado parcial. Os recursos serão avaliados pela Comissão do Projeto MINAS FOR SCIENCE. 

 

IX – DO CALENDÁRIO 

Abertura do Edital  07/03/2019 

Inscrições  De 07/03/2019, até às 23h59 (via e-mail) do dia 18/03/2019 

Seleção De 20/03/2019 

Divulgação do Resultado Parcial  A partir do dia 22/03/2019 

Período para Recursos  2 (dois) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado parcial 

Resultado Final  A partir de 27/03/2019 

 

X - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

10.1 O resultado final da seleção será publicado, na íntegra, as pontuações parciais e a nota de classificação 

final, conforme o calendário específico, na página da UNIFAL-MG, no seguinte endereço: 

http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/resultadoseeditais/menurodap%C3%A9/pesquisa 

 

XI - ORIENTAÇÕES GERAIS  

11.1 As dúvidas quanto à inscrição ou mesmo com relação ao edital poderão ser sanadas através do e-mail 

minasforscience@gmail.com.  

 

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/resultadoseeditais/menurodap%C3%A9/pesquisa
mailto:minasforscience@gmail.com
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12.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do projeto MINAS FOR SCIENCE e PRPPG. 

 

Alfenas, 07 de março de 2019. 

     Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/UNIFAL-MG 
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ANEXO I – Formulário de Inscrição – Edital PRPPG 005/2019 VAGAS PARA 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA A SER DESENVOLVIDA NO PROJETO MINAS 

FOR SCIENCE 

 

 

Inscrição nº: ___________________ 

 

Data da Inscrição _____/_____/_2019_ 

Nome Completo ________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/_________ Tel._(___)_______________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Endereço______________________________________________________________________ 

CEP ____________-________Cidade _________________________________ Estado________  

R.G ____________________ Número de Matrícula:_____________________________________ 

Curso de Pós-Graduação: __________________________________________________________ 

Nível:__________________________________ 

Possui disponibilidade de 4 horas semanais para desenvolvimento das aulas? _________________ 

Disciplina(s) em que poderia atuar: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
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Anexo II - Planilha para pontuação do currículo dos candidatos do Edital 

PRPPG 005/2019 - VAGAS PARA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA A SER 

DESENVOLVIDA NO PROJETO MINAS FOR SCIENCE. 

 

 

I - Pós-graduação Pontuação 
Pontuação 

Máxima = 20 

  Doutorado 15 pontos 

Mestrado 10 pontos  

Especialização 05 pontos  

 

II- Experiência docente – se o 

período for inferior a um ano, o 

cálculo será proporcional aos meses 

trabalhados. 

Pontuação 
Pontuação 

máxima= 60 

Experiência docente em ensino 

superior 

Cada ano de trabalho equivale a 12 

pontos 
 

Experiência docente em ensino 

fundamental ou médio 

Cada ano de trabalho equivale a 12 

pontos 
 

Monitoria em ensino superior 
Cada semestre equivale a três (03) 

pontos 
 

III- Atualização e/ou 

aperfeiçoamento (durante e após a 

graduação) 

Pontuação 
Pontuação 

máxima= 20 

Organização de eventos científicos 

e/ou de extensão 

Cada evento corresponde a cinco (05) 

pontos 
 

 Total 100 pontos 
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ANEXO III – Relatório de atividade em iniciação à docência em ensino superior 

– 2019/1 - Edital PRPPG 005/2019 

 

 

Acadêmico (a): ___________________________________________________________  

 

Curso de Pós-graduação:____________________________________________________  

 

Disciplinas em que exerceu atividade em iniciação à docência em ensino superior, conteúdo 

ministrado e carga horária: 

  

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas durante o estágio:  

 

 

 

 

 

Assinatura do acadêmico:_________________________________________________ 

 

Coordenadora do Projeto Minas for Science:________________________________________ 

 


