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EDITAL COLGRAD/N°. 001/2018 DE SELEÇÃO DO PIFD

o Coordenador do Colegiado de Graduação em Odontologia da FO UFMG, Prof.
Dr. Ênio Lacerda Vilaça, faz saber que, no período de 13/03/2018 a 20/03/2018, de 08:00
às 12:00 e de 14:00 as 17:00 horas, a Secretaria do Colegiado de Graduação em
Odontologia receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção para 01
(uma) vaga de complementação de bolsa do Programa de Incentivo à Formação
Docente, nível Doutorado, para atuar no projeto Desenvolvimento da avaliação
formativa corno parte dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação nas
Disciplinas de Graduação do Departamento de Odontologia Social e Preventiva.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos de pós-
graduação da UFMG, nível Doutorado, que possuam conhecimentos e habilidades
adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto nas atividades.
2. Os alunos de doutorado aprovados no processo seletivo só poderão participar do
Programa com a autorização expressa do colegiado do curso de pós-graduação em que
estejam matriculados, após consulta aos orientadores de dissertação e/ou tese, caso já os
possuam.
3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver);
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,

c) Comprovante de matrícula ou documento que comprove o vínculo no programa de
Pós Graduação (Doutorado);

d) Cópia do Currículo Lattes.
4. O exame de seleção compreenderá:
- Avaliação do currículo lattes (serão considerados a formação acadêmica, experiência de
orientação e de produção científica - apresentação de trabalhos em eventos, resumos
publicados em anais e 'artigos publicados): 100 (cem) pontos;
- Entrevista: avaliação do conhecimento em relação à avaliação de aprendizagem
somativa e formativa; processo ensino-aprendizagem-avaliação; contribuição da avaliação
para a melhoria do ensino: 100 (cem) pontos; .
Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 70 (setenta) pontos em cada
avaliação.
A nota final será o resultado da média simples das notas da avaliação do Currículo lattes-
e da entrevista." "



A entrevista será realizada no dia 21 de março, quarta-feira, a partir das 13:00 horas,
na sala 3408. Os horários da entrevista de cada candidato serão comunicados, via e-mail,
após o encerramento do período de inscrição.
O resultado final da seleção será afixado no quadro de avisos do Colegiado de
Graduação no dia 22/03/2018.
O período de interposição de recursos será de 22/03/2018 a 28/03/2018.
5. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.
6. O edital terá validade de até 6 (seis) meses, contados da data de divulgação do
resultado de seleção e as complementações de bolsas terão vigência a partir do dia de
cadastro no Sistema de Fomento a 31 de dezembro de 2018.
7. Os participantes receberão incentivo financeiro mensal no valor de R$550,OO
(quinhentos e cinquenta reais) para alunos matriculados em cursos de doutorado, sem
vínculo empregatício.
8. Os alunos selecionados poderão ser bolsistas de qualquer agência financiadora,
mas o recebimento de bolsa de pós-graduação não é condição necessária para a
participação no Programa.

9. Os alunos participantes deverão atuar no ensino de graduação por no máximo 12
horas semanais e poderão manter vínculo empregatício, desde que tenham
disponibilidade para desempenhar as atividades de apoio ao ensino de graduação sem
prejuízo para suas atividades regulares na pós-graduação.

8elo Horizonte, 14 de março de 2018 .
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LISTA DE INSCRiÇÃO
EDITAL COLGRAD/N°. 001/2018 DE SELEÇÃO DO PIFD

PLANO DE ATIVIDADES/TRABALHO

Atividades a serem desenvolvidas:

Será realizado alinhamento conceitual em relação à avaliação formativa e estudo de experiências nesse

campo, revisão de literatura (nacional e internacional}, estudo dos métodos de avaliação de aprendizagem

utilizados nas disciplinas, realização de oficina onde serão discutidas alternativas de reformulação das

práticas de avaliação de aprendizagem considerando o conjunto das análises apresentadas, Serão

elaboradas e compartilhadas pelas equipes das disciplinas propostas de mudança dos processos de ensino-

aprendizagem-avaliação a serem implantadas durante o 2º semestre de 2018. Ao final do semestre será

realizada oficina para apresentação de uma avaliação pelas disciplinas do desenvolvimento das propostas

pedagógicas implantadas. O bolsista selecionado participara de todas as atividades previstas no projeto e

atuará no ensino de graduação nas disciplinas vinculadas ao projeto.
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