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SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DO PET NUTRIÇÃO 

 

O Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Nutrição da Escola de Nutrição da 
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP/MG, usando de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados a abertura das inscrições para o processo seletivo para o 
Programa de Educação Tutorial, PET Nutrição Alimentando Ideias. 

O PET Nutrição torna público as inscrições de seleção de bolsistas e voluntários de 
acordo com o disposto na Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, atualizada pela 
Portaria MEC n° 343/2013 que dispõe sobre o PET. Os discentes envolvidos no PET 
desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, sob a orientação do professor 
tutor, objetivando um aprimoramento de sua formação acadêmica. Os bolsistas 
recebem mensalmente uma bolsa no valor de R$400,00, custeada pela SESu – 
Secretaria de Educação Superior/MEC. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

1. Requisitos 

1.1. Estar regularmente matriculado nos 2º, 3º, 4º ou 5º períodos do Curso de Nutrição; 

1.2. Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 6,0 
(seis); 

1.3. Não ter tido nenhuma reprovação por frequência e ter tido, no máximo, uma 
dependência por nota sem aprovação; 

1.4. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do 
programa sem prejuízo às atividades acadêmicas; 

1.5. Não ser bolsista de outro programa no momento de assumir a vaga como bolsista; 

1.6. Não possuir vínculo empregatício no momento de assumir a vaga como bolsista. 

 

2. Inscrição 

2.1. Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever para as vagas 
disponibilizadas neste edital, no período de 12h00 do dia 27 de setembro de 2022 até 
às 23h59 do dia 10 de outubro de 2022. 

2.2. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Para se inscrever, o 
candidato deverá: 
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2.2.1. Acessar o seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/dYbL5zKdivFoUjSU8 

2.2.2. Preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos pedidos (dispostos 
em 2.6). 

2.3. O candidato será o único responsável pelo preenchimento correto e completo do 
formulário de inscrição. 

2.4. A inscrição do candidato neste processo seletivo implica o conhecimento, a 
aceitação e o cumprimento das normas fixadas no presente Edital. 

2.5. Não serão aceitos pedidos de inscrição fora do prazo previsto neste Edital. 

2.6. Documentos para a inscrição: 

2.6.1. Cópia do RG e do CPF; 

2.6.2. Cópia do Histórico Escolar atualizado (deve-se emitir o histórico completo com 
dependências). Ele pode ser obtido por meio do Sistema MinhaUFOP. 

 

DAS VAGAS 

 

A seleção visa ao preenchimento de 2 (duas) vagas para bolsistas e 6 (seis) vagas para 
não bolsistas (voluntários) do programa PET Nutrição. 

Os voluntários terão prioridade para a substituição de bolsistas quando estes se 
tornarem egressos, desde que preencham os requisitos para tal à época da substituição. 

Os classificados como excedentes serão chamados em caso de desistência de algum 
candidato selecionado no presente edital, dentro do período de um ano. 

 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

O processo seletivo será efetuado por uma Comissão de Seleção sob coordenação da 
Tutora do PET Nutrição da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto 
(ENUT/UFOP-MG), que constituir-se-á em quatro etapas, além da entrega da 
documentação comprobatória. 

1. A primeira etapa terá nota máxima de 10 (dez) pontos e dar-se-á mediante a 
avaliação de prova escrita com questões de múltipla escolha e uma redação, a ser 
realizada no dia 11 de outubro de 2022, na sala número 94, LAMUSC, às 18h e 30min 
com tempo máximo de duração de 120 minutos. 

A prova será avaliada pela comissão avaliadora segundo os critérios especificados no 
ANEXO I deste Edital. Constituir-se-á de questões abordando os princípios básicos de 

https://forms.gle/dYbL5zKdivFoUjSU8
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atuação dos grupos PET e outros aspectos considerados importantes para atuação do 
PET Nutrição da ENUT/UFOP-MG. 

O referencial para estudo inclui: 

● Manual de Orientações Básicas (MOB) do Programa de Educação Tutorial 
disponível no portal do Ministério da Educação e pode ser obtido por meio do link: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alia
s=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programade-educacao-
tutorial&Itemid=30192; 

● Princípios de bioética;  
● PORTARIA N° 976, DE 27 DE JULHO DE 2010, que pode ser obtida por meio do link: 

http://portal.mec.gov.br/index.php? 
option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-
976&category_slug=dezembro-2013- pdf&Itemid=30192;  

● PORTARIA Nº 343, DE 24 DE ABRIL DE 2013, que pode ser obtida por meio do link: 
http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_343_2013.pdf; 

●  Discussão de temas da atualidade. 

Para mais informações relativas à Legislação, pode-se acessar: 
http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao.  

2. A segunda etapa terá nota máxima de 10 (dez) pontos e dar-se-á mediante dinâmica 
de grupo a ser realizada no dia 17 de outubro de 2022, a partir das 18h, em sala ainda 
a ser determinada, com tempo de duração máxima de dinâmica de 30 minutos, sendo 
20 minutos para discussão no grupo e 10 minutos para apresentação à banca. Os 
critérios de avaliação estão estabelecidos no ANEXO II. 

3. A terceira etapa terá nota máxima de 10 (dez) pontos dar-se-á mediante avaliação 
de entrevista, a ser realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, a partir das 08h, 
sendo a ordem de chamada conforme o número de inscrição. A entrevista constituir-
se-á de arguição dos candidatos por parte dos membros da Comissão de Seleção acerca 
do conhecimento sobre o programa e intenções com o ingresso no PET. Será avaliada 
de acordo com os critérios estabelecidos no ANEXO III. 

4. A quarta etapa será a análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) que 
consta no Histórico Escolar para fins de desempate das notas obtidas nas demais 
etapas.  

A nota final de cada candidato será obtida pela média simples dos pontos das quatro 
etapas (prova escrita, dinâmica em grupo, entrevista e avaliação CRA) conforme os 
critérios especificados nos Anexos deste Edital. 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem somatório dos pontos igual 
ou superior a 6 (seis). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programade-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programade-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programade-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?%20option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-%20pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?%20option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-%20pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?%20option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-%20pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?%20option=com_docman&view=download&alias=14912-portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-%20pdf&Itemid=30192
http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_343_2013.pdf
http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao
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DO COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

A Comissão de Seleção será composta por três professores da ENUT, por dois petianos 
e sob coordenação da tutora do PET Nutrição. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação de acordo com as notas 
finais obtidas no processo avaliativo. Em caso de empate, o processo classificatório se 
pautará em: 

1°) maior CRA; 

2°) maior nota na entrevista; 

3°) maior nota na prova escrita. 

O valor da bolsa segue a política federal de concessão de bolsas de iniciação científica, 

conforme artigo 19 da Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013. O estudante não bolsista 

terá, no caráter de suplente e na ordem estabelecida pelo processo de seleção, 

prioridade para substituição de estudante bolsista, desde que preencha os requisitos 

para ingresso no PET à época da substituição. O aluno não bolsista estará sujeito aos 

mesmos requisitos de ingresso e permanência exigidos para o aluno bolsista, inclusive 

quanto à participação no processo de seleção e ao atendimento ao disposto no artigo 

21, parágrafo 3º da Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013. O atraso ou a ausência a 

qualquer uma das etapas do processo seletivo implicará na eliminação do candidato. 

 

DO RESULTADO 

O resultado final será publicado no dia 25 de outubro de 2022, a partir das 14h, no 
Instagram do PET (@petnutricaoufop) e será comunicado através de e-mail a todos os 
inscritos. 

Ouro Preto, 26 de setembro de 2022. 

 

Profa. Sônia Maria de Figueiredo 

Tutora do PET Nutrição/ DEALI/ENUT 
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ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

FATORES PONTUAÇÃO 

Conhecimento do assunto abordado 5,0 

Clareza e objetividade 3,5 

Uso correto da Língua Portuguesa 1,5 

 

ANEXO II: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE GRUPO 

FATORES PONTUAÇÃO 

Iniciativa/Participação (postura, liderança, pró-atividade) 3,5 

Relações Interpessoais 3,5 

Interesse 1,5 

Domínio de Conteúdo 1,5 

 

ANEXO III: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

FATORES PONTUAÇÃO 

Conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial 5,0 

Capacidade de argumentação e resposta às situações propostas 1,5 

Clareza e coerência das colocações realizadas durante a entrevista 1,5 

Desenvoltura e naturalidade demonstradas durante a entrevista 2,0 

 

 

 

 

 

 Documento assinado digitalmente por: Sônia Maria de Figueiredo 
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