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EDITAL Nº 08/2014/PROGRAD/PIBID/CAPES/UNILAB 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

ADITIVO Nº 02/2014 

 

Altera o Edital 08/2014, que trata da Seleção de Estudantes para Bolsas de Iniciação à 

Docência. 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), no uso de suas atribuições legais e 

administrativas, vem alterar o item 10, II – Segunda Etapa e o subitem 10.2. 

 

Onde Lê-se: 

10. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

II – Segunda Etapa: produção textual a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2014 às 

13:30h no Anfiteatro do Campus da Liberdade. A elaboração será autônoma e presencial a 

partir de tema a ser disponibilizado no ato presente de realização da mesma. Será 

garantido um tempo mínimo 2h e máximo de 3h para elaboração da produção textual. O 

texto deverá conter no mínimo uma e no máximo duas laudas e será avaliado levando-se 

em conta os seguintes critérios: a) pertinência ao subprojeto, no valor máximo de 3,0 (três 

pontos); b) correção gramatical, no valor máximo de 1,0 (um ponto); c) demonstração 

motivacional, no valor máximo de 2,0 (dois pontos), d) capacidade de discorrer/discutir o 

assunto com base na documentação descrita no item 11.1 no valor máximo de 2,0 (dois 

pontos); e) Uso apropriado da linguagem acadêmica e formal no valor máximo de 1,0 (um 

ponto) e f) Articulação das ideias de forma coerente e aprofundada no valor máximo de 

1,0 (um ponto), totalizando 10,0 (dez) pontos e respeitando-se a existência de até 01 (uma) 

casa decimal. 

 

10.2. O material recomendado no item 10.1 encontra-se disponível no serviço de xerox no 

Campus da Liberdade da Unilab.  

 

Leia-se: 

10. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

II – Segunda Etapa: produção textual a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2014 às 

13:30h no Anfiteatro do Campus da Liberdade. A elaboração será autônoma e presencial a 

partir de tema a ser disponibilizado no ato presente de realização da mesma. Será 
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garantido um tempo mínimo 2h e máximo de 3h para elaboração da produção textual. O 

texto deverá conter no mínimo uma e no máximo duas laudas e será avaliado levando-se 

em conta os seguintes critérios: a) pertinência ao subprojeto, no valor máximo de 3,0 (três 

pontos); b) correção gramatical, no valor máximo de 1,0 (um ponto); c) demonstração 

motivacional, no valor máximo de 2,0 (dois pontos), d) capacidade de discorrer/discutir o 

assunto com base na documentação descrita no item III (3ªetapa) no valor máximo de 2,0 

(dois pontos); e) Uso apropriado da linguagem acadêmica e formal no valor máximo de 

1,0 (um ponto) e f) Articulação das ideias de forma coerente e aprofundada no valor 

máximo de 1,0 (um ponto), totalizando 10,0 (dez) pontos e respeitando-se a existência de 

até 01 (uma) casa decimal. 

 

10.2. O material recomendado no item III (3ªetapa) encontra-se disponível no serviço de 

xerox no Campus da Liberdade da Unilab. 

 

Redenção, 14 de fevereiro de 2014. 

 

 

Profa. Dra. Andrea Gomes Linard 

Pró-Reitora de Graduação 

 


