
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

GRUPO PET ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

EDITAL Nº 02-PET EAL/PRG/UFLA, de 02 de setembro de 2019 

Retifica o Edital Nº 01 - PET EAL/PRG/UFLA, de 23 de agosto de 2019 

 

O tutor do Grupo PET de Engenharia de Alimentos (PET EAL) da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas 

atribuições regimentais, resolve retificar o Edital Nº 01 - PET EAL/PRG/UFLA, de 23 de agosto de 2019, 

referente à oferta de vagas para seleção de discentes para o grupo PET Engenharia de Alimentos da UFLA, 

conforme abaixo: 

 

1. Alterar o item 8. DA AUSÊNCIA DO CANDIDATO EM ALGUMA DAS ETAPAS, conforme a seguir: 

8.1. Caso ocorra a ausência do candidato na Apresentação Pessoal e Dinâmica em Grupo, a reposição da 

mesma só poderá ocorrer mediante apresentação de documento que seja passível de justificativa com direito 

à reposição de atividades ao tutor do PET EAL, até o último dia previsto para ocorrer a última etapa das fases 

de avaliação do candidato, conforme a Tabela 1. São passíveis de justificativa com direito à reposição da 

atividade as ausências ocorridas pelos motivos estabelecidos no Art. 1º da Instrução Normativa Nº 009, DE 14 

de maio de 2019, da Pró-Reitoria de Graduação desta Universidade. 

 

2. Alterar o ANEXO I, conforme a seguir: 

 

 

ANEXO I 
 Avaliação do Curriculum Vitae 

 

 

Indicador de participação em projetos e programas  Pontos 

Bolsas de monitoria, extensão, iniciação científica, tecnológica e outras 4 pontos por ano 

Voluntário em monitoria, extensão, iniciação científica, tecnológica e outras. 2 pontos por ano 

  

Indicador de experiência complementar Pontos 

Participação em cursos (de 8 a 40 horas) da área de Engenharia de Alimentos. 0,50 ponto por curso 

Participação em minicursos (até 8 horas) da área de Engenharia de Alimentos. 0,30 pontos por curso 

Participação em cursos (de 8 a 40 horas) de outras áreas. 0,30 pontos por curso 

Participação em minicursos (até 8 horas) de outras áreas. 0,10 pontos por curso 

Cursos de Idiomas. 0,50 pontos por curso 

Curso Técnico. 4 pontos por curso 

Estágios, cursos de longa duração (acima de 40 horas) e consultoria. 0,01 pontos por hora 

  

Indicador de produção científica  Pontos 

Artigos completos publicados em periódicos científicos (1º autor). 6 pontos por artigo 

Artigos completos publicados em periódicos científicos (demais autores). 1 pontos por artigo 

Resumos simples publicados em Anais de Congressos. 0,2 pontos por resumo 

Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos. 
0,40 pontos por 
resumo 

 



Organização e participação de eventos  Pontos 

Participação em eventos da área de Engenharia de Alimentos. 0,2 pontos por evento 

Participação em eventos de Engenharia de Alimentos (com apresentação de trabalho) 0,6 pontos por evento 

Participação em eventos de outras áreas.  
0,05 pontos por 
evento 

Organização de eventos (palestras, congressos, etc.) 0,5 pontos por evento 

Ministrante em eventos (palestras, congressos, etc.) 
0,6 pontos por 
atividade 

  

Participação em entidades  Pontos 

Participação em Núcleos de Estudos, Centro Acadêmico e/ou Empresas Juniores. 2 pontos por ano 

Coordenação/Presidência de Núcleos de Estudo, Centro Acadêmico e/ou Empresas 
Juniores. 4 pontos por ano 

Trainee de Núcleos de Estudos e/ou Empresas Juniores. 1 ponto por ano 

 

3. Os demais itens do Edital Nº 01 - PET EAL/PRG/UFLA, de 23 de agosto de 2019, não abrangidos pelos aqui 

retificados, permanecem inalterados. 

 

 

Lavras, 02 de setembro de 2019 
 
 
 

PROF. DR. CLEITON ANTÔNIO NUNES 
Tutor do PET Engenharia de Alimentos 


