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EDITAL Nº29/2018/PIB/PRAEC/UFLA – PROAT, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), 

no uso de suas atribuições regimentais resolve retificar o Edital Nº28/2018/PIB/PRAEC/UFLA - PROAT, 

que visa acolher projetos para ações no Programa de Aprendizado Técnico (Proat), submodalidade de bolsa 

do Programa Institucional de Bolsas para Estudantes de Graduação dos cursos presenciais da Ufla 

(PIB/Grad). 

 

1. Onde se lê: 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

28/11/2018 Publicação do Edital 

03/12/2018 até 11/01/2019 

(até as 17h) 
Período de Inscrições 

28/01/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Preliminar 

29/01/2019 a 31/01/2019 

(até as 17h) 
Interposição de Recursos na Praec 

04/02/2019 Resultado dos Recursos 

04/02/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Final 

 

 

Leia-se: 

 

CRONOGRAMA 

 

 

DATA ATIVIDADE 

28/11/2018 Publicação do Edital 

03/12/2018 até 15/01/2019 

(até as 17h) 
Período de Inscrições 

28/01/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Preliminar 

29/01/2019 a 31/01/2019 

(até as 17h) 
Interposição de Recursos na Praec 

04/02/2019 Resultado dos Recursos 

04/02/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Final 
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EDITAL Nº28/2018/PIB/PRAEC/UFLA 

 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

28/11/2018 Publicação do Edital 

03/12/2018 até 11/01/2019 

(até as 17h) 
Período de Inscrições 

28/01/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Preliminar 

29/01/2019 a 31/01/2019 

(até as 17h) 
Interposição de Recursos na Praec 

04/02/2019 Resultado dos Recursos 

04/02/2019 Divulgação no site da Praec do Resultado Final 
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EDITAL Nº28 – PIB/PRAEC/UFLA, de 26 de novembro de 2018 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS – PIB-UFLA 

MODALIDADE: BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

SUBMODALIDADE: PROGRAMA DE APRENDIZADO TÉCNICO – PROAT 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec) da Universidade Federal de Lavras 

(Ufla), considerando o disposto na Resolução Nº 072 do Conselho Universitário, de 13 de setembro de 2018, 

torna público o presente Edital que visa acolher projetos para ações no Programa de Aprendizado Técnico 

(Proat), submodalidade de bolsa do Programa Institucional de Bolsas para Estudantes de Graduação dos 

cursos presenciais da Ufla (PIB/Grad). 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

1. DO PROGRAMA E DOS OBJETIVOS 

1.1 As Bolsas de Desenvolvimento Institucional, executadas pela PRAEC, destinam-se a promover 

constante melhoria na formação acadêmica dos estudantes da Ufla, por meio do estímulo ao 

desenvolvimento de atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 

institucional, tecnológico e aos processos de inovação em ambientes para além das salas de aula. 

1.2 O Programa de Aprendizado Técnico (Proat) é uma submodalidade pertencente à modalidade da 

Bolsas de Desenvolvimento Institucional, integrante do Programa Institucional de Bolsas para Estudantes de 

Graduação dos Cursos Presenciais da Ufla (PIB/Grad). 

1.3 O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos para integrarem o PROAT tornando-se 

aptos a receberem estudantes bolsistas no escopo do PIB/Grad, a partir do 1º semestre letivo de 2019. 

1.4 Os projetos selecionados poderão receber um ou mais estudantes bolsistas. 

1.5 A distribuição de vagas de bolsas para cada projeto será executada por deliberação da Praec, à luz 

de questões operacionais, administrativas e orçamentárias. 

 

2. DA VIGÊNCIA DOS PROJETOS SELECIONADOS 

2.1 A vigência dos Projetos selecionados para ofertarem vagas a estudantes bolsistas será de até 02 

(dois) anos, contados a partir da data de início das atividades constante no edital de seleção dos estudantes 

bolsistas, com previsão de publicação para início do primeiro período letivo de 2019, ou até que novo edital 

de seleção de projetos do Proat seja publicado. 

2.2 Ao término da vigência de 02 (dois) anos, a prorrogação do projeto poderá ser solicitada à Praec, 

cuja aprovação estará condicionada à: 

2.2.1 Existência dos requisitos gerais necessários para a implementação de bolsas institucionais 

para discentes de graduação, conforme Resolução Cuni Nº 072/2018; 

2.2.1 Aprovação pela Praec do Relatório Anual das Atividades do Projeto. 

 

2.3 O Relatório Anual das Atividades do Projeto será analisado observando o alcance dos objetivos 

apresentados, o cumprimento do plano de trabalho por parte dos estudantes bolsistas e a relevância das ações 

desenvolvidas. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

3.1 Além de pertencer ao quadro permanente da UFLA e estar em efetivo exercício, o proponente 

deve: 



Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

EDITAL Nº 29/2018 PRAEC/UFLA – SELEÇÃO DE PROJETOS - PROAT 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Página | 4 

 

3.1.1 Estar ciente e de acordo com o estabelecido neste edital e na Resolução Cuni Nº 

072/2018; 

3.1.2 Assegurar as condições e acesso às instalações técnicas, de gestão, laboratoriais e ou de 

campo necessárias à realização do projeto; 

3.1.3 Apresentar condições de realização do projeto com a participação de um ou mais 

estudante bolsista, pois em virtude de aspectos operacionais, administrativos e orçamentários, 

não será estipulado previamente o quantitativo de vagas disponíveis. 

 

3.2 A Proposta de Projeto deve apresentar, pelo menos, Objetivo, Justificativa, Metodologia, 

Cronograma, Plano de Trabalho do (s) estudantes (s) bolsista (s), Resultados Esperados, Referências 

bibliográficas, além de indicar claramente a qual (is) curso (s) de graduação está vinculada, de forma a 

contemplar os critérios apresentados na tabela do item 7. 

3.3 A Proposta de Projeto deve apresentar, também, declaração de anuência do responsável pela 

unidade organizacional em que estará inserido o Projeto. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO SUPERVISOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

4.1 O supervisor e ou orientador do projeto vinculado ao Proat deverá ser um servidor do quadro 

permanente da Ufla, responsável pelo projeto e pela orientação do estudante bolsista; sendo o orientador 

responsável pela orientação do estudante bolsistas. 

4.2 À ambos, quando for o caso, compete manter o vínculo empregatício com a Ufla durante todo o 

período de vigência do Projeto, comunicando a Praec em caso de impossibilidade de manutenção do vínculo. 

4.3 Estar ciente que supervisor/orientador não recebem bolsa pelas atividades desenvolvidas no 

projeto vinculado ao Proat; 

4.4 Realizar a seleção do (s)estudante (s) bolsista (s) de acordo com o estipulado nos editais de 

seleção, atendendo, quando for o caso, as orientações encaminhadas pela Praec. 

4.5 Avaliar o relatório mensal de atividades e o relatório final do(s)estudante(s) bolsista(s) sob sua 

responsabilidade, observando as datas estipuladas pela Praec. 

4.6 Elaborar, desenvolver, acompanhar e seguir as atividades previstas no projeto aprovado, sempre 

orientando a atuação do(s)estudante(s) bolsista(s) em suas atividades e na geração dos produtos acordados 

em contratos de concessões de bolsas. 

4.7 Informar imediatamente a Praec a solicitação do estudante em desvincular-se do projeto. 

4.8 Elaborar o Relatório Anual das Atividades do Projeto, conforme instruções encaminhadas pela 

Praec. 

4.9 Disponibilizar à Praec, sempre que solicitado, relatórios periódicos contendo descrições e 

avaliação de atividades do projeto, bem como quaisquer documentos de acompanhamento das atividades do 

(s)estudante (s) bolsista (s). 

4.10 Atentar-se à qualidade dos trabalhos publicados e/ou apresentados em nome do Programa, 

acompanhando o(s)estudante(s) bolsista(s) quando da apresentação do trabalho desenvolvido (ou em 

desenvolvimento) em espaços destinados para tal, se promovidos pela Ufla. 

4.11 Incluir o nome do(s) estudante(s) bolsista(s) nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos, seminários, eventos e similares, quando e se os resultados tiveram a sua participação efetiva. 

4.12 Citar o vínculo com o Programa/Projeto nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos, seminários, eventos e similares, quando e se os resultados estiverem vinculados às atividades do 

Projeto. 
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4.13 Comunicar imediatamente à Praec casos de irregularidades e ou impossibilidades de 

continuação das atividades do(s)estudante(s)bolsista(s),que por ventura tome conhecimento ou que não esteja 

de acordo com o estipulado na Resolução Cuni nº 072/2018. 

4.14 Tomar ciência das disposições da Resolução Cuni nº 072/2018, que normatiza o Programa 

Institucional de Bolsas para Estudantes de Graduação dos cursos presenciais da Ufla (PIB/Grad). 

 

5. DAS VEDAÇÕES DO SUPERVISOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

5.1 Permitir a utilização da bolsa dos estudantes para custear atividades do projeto. 

5.2 Repassar a outrem a orientação de estudante (s)bolsista (s), sem antes comunicar a Praec com 

antecedência para a realização dos trâmites necessários. 

5.3 Permitir ao estudante qualquer tipo de interrupção, em relação às atividades do projeto, sem antes 

comunicar a Praec com antecedência para a realização dos trâmites necessários. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 O período de inscrições será de 03/12/2018 até o dia 11/01/2019, até às 17h, não sendo aceitas, 

sob nenhuma hipótese, inscrições fora do prazo. 

6.2 Para inscrever-se neste Edital, o proponente deverá: 

6.2.1 Enviar cópia digital da Proposta de Projeto ao e-mail bolsas@praec.ufla.br; e; 

6.2.2 Cadastrar a Proposta de Projeto no Sig-Ufla > Projetos Comunitários > PIB-Grad 

Programa de Aprendizado Técnico (Proat). 

 

6.3 Será admitida apenas uma candidatura por proponente. 

6.4 Candidaturas incompletas, ou que não atendam aos requisitos determinados por este edital serão 

desclassificadas. 

6.5 É de inteira responsabilidade do proponente o correto preenchimento dos campos no Sig-Ufla 

destinados à candidatura, assim como, do envio dos documentos solicitados. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 O processo de seleção das Propostas de Projeto será conduzido por uma Banca Examinadora 

instituída pela Praec. 

7.2 Cada examinador atribuirá a cada Proposta de Projeto uma nota entre 0 e 5 pontos, com uma casa 

decimal, por item/critério a ser avaliado. 

7.3  A pontuação final da Proposta de Projeto será calculada utilizando a média aritmética das notas 

atribuídas aos itens/critérios pelos membros da Banca Examinadora, com uma casa decimal, sem 

arredondamento. 

7.4 A pontuação da Proposta de Projeto seguirá os seguintes itens/critérios: 

 

Critério Pontuação Máxima 

1) Articulação da proposta com o projeto pedagógico do (s) curso (s) de 

graduação em questão e/ou com os objetivos dos setores técnico-

administrativos da UFLA; 

5,0 pontos 

2) Contribuição para a articulação entre teoria e prática, objeto do Proat; 5,0 pontos 

3) Desenvolvimento de atividades em níveis crescentes de complexidade em 

direção à autonomia do estudante em formação; 
5,0 pontos 

mailto:bolsas@praec.ufla.br
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4) Estímulo à inovação, à ética profissional, à criatividade, à inventividade; 5,0 pontos 

5) Aperfeiçoamento das habilidades sociais, da capacidade de resolução de 

problemas, de iniciativa e proatividade do (s) estudante (s) bolsista (s); 
5,0 pontos 

6) Leitura, discussão e ou execução de tarefas à luz de referenciais teóricos e 

ou técnicos; 
5,0 pontos 

7) Sistematização, avaliação e registro das atividades a serem desenvolvidas; 5,0 pontos 

8) Apresentação de plano de trabalho do (s) estudante (s) bolsista (s); 5,0 pontos 

9) Viabilidade de execução do Projeto; 5,0 pontos 

10) Aderência da Proposta aos objetivos do Programa Institucional de Bolsas 

e àqueles expressos no Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

(Pnaes). 

15,0 pontos 

 

7.5 A classificação das Propostas será feita em ordem decrescente de notas. 

7.6 Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

7.6.1 Maior pontuação obtida no critério 10; 

7.6.2 Maior pontuação obtida no critério 2; 

7.6.3 Maior pontuação obtida no critério 5. 

 

8 DO RESULTADO PRELIMINAR 

8.1 No dia 28/01/2019 será divulgado no site da Praec o Resultado Preliminar do processo seletivo. 

8.2 É de inteira responsabilidade do proponente consultar o Resultado Preliminar. 

 

9 DO RECURSO 

9.1 O proponente poderá interpor recurso contra o Resultado Preliminar, desde que devidamente 

instruído e fundamentado. 

9.2 O período de recurso será de 29/01/2019 até o dia 31/01/2019, no horário de 08h às 12h e de 14h 

às 17h, na Secretaria Administrativa da Praec. 

9.3 O recurso deverá ser redigido em formulário próprio, disponível no site da Praec. 

9.4 Havendo prorrogação na data de divulgação do resultado preliminar, o prazo de recurso e de 

análise poderá ser dilatado por igual período. 

9.5 O recurso será analisado pela Banca Examinadora e pela Praec, que darão decisão conjunta e 

terminativa. 

9.6 O resultado dos recursos será divulgado no site da Praec no dia 04/02/2019, sendo de exclusiva 

responsabilidade do proponente informar-se sobre o resultado de seu recurso. 

 

10 DO RESULTADO FINAL, DA LISTA DE ESPERA E DOS PROCEDIMENTOS PARA 

CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE 

10.1 No dia 04/02/2019 será divulgado no site da Praec listagem dos projetos classificados e 

desclassificados por ordem decrescente de pontuação.  

10.2 A convocação dos proponentes que tiveram projetos classificados para iniciar as atividades 

ocorrerá no primeiro período letivo de 2019. 
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10.3 Para a distribuição das vagas de estudantes bolsistas, serão selecionados os primeiros projetos 

classificados por ordem decrescente de pontuação de acordo com a disponibilidade de vagas no momento da 

publicação do edital de seleção de bolsistas. 

10.4 A divulgação dos proponentes convocados para iniciar as atividades dos projetos será publicada 

no site da Praec. 

10.5 A lista de cadastro terá validade enquanto não houver outro edital para seleção de projetos para 

o Proat. 

 

11 DA SUSPENSÃO E RESCISÃO 

11.1 Diante de indício de irregularidade na condução do projeto, a Praec suspenderá as atividades 

para apuração dos fatos. 

11.2 A suspensão será comunicada ao Supervisor do Projeto, sendo as atividades imediatamente 

suspensas até a apuração final, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

12 DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A inscrição do proponente implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas constantes 

neste Edital, e da Resolução CUNI Nº 072, de 13 de setembro de 2018. 

12.2 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 

vierem a ser publicados pela Praec. 

12.3 Os casos omissos serão apreciados e avaliados pela Praec de acordo com as suas competências 

legais. 

 

 

 

Lavras – MG, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Ana Paula Piovesan Melchiori 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cópia assinada desse edital encontra-se arquivada na Secretaria Administrativa da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e Comunitários 


