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O tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Manual de Regulamentação dos 

Grupos PET MEC e PET Institucional da UFU, retifica a tabela de pontuação do Curriculum Vitae o 

processo seletivo para ingresso de alunos no Grupo PET Biologia Pontal. 

 

Onde lê-se:   

ANEXO 2 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

ATINGIDA 

Participação em palestra 1  

Apresentação de palestra 5  

Participação em evento científico (congressos, semanas acadêmicas, oficinas e 

feiras de pesquisa) 

3  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento científico internacional 6  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico internacional 5  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento regional e nacional 5  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico regional e nacional 4  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento local 4  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico local 3  

Participação em mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, no 

mínimo, 4 horas/ aula 

2  

Apresentação de mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, 

no mínimo, 4 horas/ aula 

6  

Participação em Grupos de Estudo 2 a cada 

semestre 

 

Monitoria de disciplinas do curso de graduação (semestral) 4  

Participação em Programas Institucionais (PIBIC, PIEX, PEIC, PIBEG, PIBID, 

etc.) 

10  



 

Leia-se:  

ANEXO 2 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

Publicação de artigo em periódicos científicos indexados  10  

Publicação de artigo em periódicos científicos não indexados 7  

Publicação de trabalho completo em evento científico 7  

Publicação de resumo expandido em evento científico 5  

Títulos e prêmios (menção honrosa) 2  

Organização de eventos 1 a cada 20 

horas 

 

Curso de Língua Estrangeira com comprovação da carga horária (máx. 5 

pontos) 

1 a cada 100 

horas 

 

Curso de Informática com comprovação da carga horária (máx. 5 pontos) 1 a cada 50 

horas 

 

Curso Técnico e profissionalizante  10  

Atividade Cultural (apresentação de teatro, dança, música, etc) – máx. 5 pontos             1  

Representação estudantil em Centros ou Diretórios Acadêmicos, Colegiados de 

Curso, Conselhos de Unidade ou Superiores da UFU (máx. 10 pontos)         

5 por ano  

Projetos de ensino (PIES, PROSIGA) – (máx. 10 pontos) 5 por semestre  

Outras atividades, a critério da Comissão de Seleção. Máximo de duas 

atividades 

10 pontos  

TOTAL   

ATIVIDADES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

ATINGIDA 

Participação em palestra, rodas de conversa 1  

Apresentação de palestra 5  

Participação em evento científico (congressos, semanas acadêmicas, oficinas e feiras de 

pesquisa) 

3  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento científico internacional 6  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico internacional 5  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento regional e nacional 5  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico regional e nacional 4  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento local 4  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico local 3  

Participação em mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, no 

mínimo, 4 horas/ aula 

2  



 

Uberlândia, 31 de outubro de 2017. 

 

____________________________ 

Carla Patrícia Bejo Wolkers 

Tutor do PET Biologia Pontal/UFU 

 

Apresentação de mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, no 

mínimo, 4 horas/ aula 

6  

Participação em Grupos de Estudo 2 a cada semestre  

Monitoria de disciplinas do curso de graduação (semestral) 4  

Participação em Estágios (máx. 10 pontos) 1 a cada 30 horas  

Participação em Programas Institucionais (PIBIC, PIEX, PEIC, PIBEG, PIBID, etc.) 10  

Publicação de artigo em periódicos científicos indexados  10  

Publicação de artigo em periódicos científicos não indexados 7  

Publicação de trabalho completo em evento científico 7  

Publicação de resumo expandido em evento científico 5  

Títulos e prêmios (menção honrosa) 2  

Organização de eventos 1 a cada 20 horas  

Curso de Língua Estrangeira com comprovação da carga horária (máx. 5 pontos) 1 a cada 100 horas  

Curso de Informática com comprovação da carga horária (máx. 5 pontos) 1 a cada 50 horas  

Curso Técnico e profissionalizante  10  

Atividade Cultural (apresentação de teatro, dança, música, etc) – máx. 5 pontos             1  

Representação estudantil em Centros ou Diretórios Acadêmicos, Colegiados de Curso, 

Conselhos de Unidade ou Superiores da UFU (máx. 10 pontos)         

5 por ano  

Projetos de ensino (PIES, PROSIGA) – (máx. 10 pontos) 5 por semestre  

Outras atividades, a critério da Comissão de Seleção. Máximo de duas atividades 10 pontos  

TOTAL   


