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Boletim de Serviço Eletrônico em 24/09/2020

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CÂMPUS PONTA
GROSSA
PROG. DE POS-GRAD EM BIOTECNOLOGIA-PG

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 3/2020

1 APRESENTAÇÃO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBIOTEC), Mul campus Dois
Vizinhos e Ponta Grossa, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no uso de suas
atribuições, TORNA PÚBLICO a seguinte RETIFICAÇÃO ao edital supracitado.
2 DAS RETIFICAÇÕES
ONDE SE LÊ:

ANEXO I DO EDITAL Nº 03/2020-PPGBIOTEC
5 - A vidades Complementares (limitado a 10 pontos).
Discriminação da a vidade

Pontos

5.1 Formação complementar (cursos com
mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de
línguas estrangeiras (semestral)

0,5 cada

5.2 Organização de eventos científicos ou
acadêmicos

1,0 cada

5.3 Participação em palestras científicas e
acadêmicas

0,1 cada

5.4 Participação em minicursos, semanas
acadêmicas e outros eventos, incluindo
participação enquanto monitor em eventos
técnicos

0,2 cada (Limitado
a 5 pontos)

5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis

0,5 cada

Preenchimento
pelo candidato

Homologação pelo
PPGBIOTEC
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(diretório acadêmico, centro acadêmico,
associação atlética/universitária, outra)
5.6 Participação em empresa júnior,
0,5 por
criação/gestão de empresa em hotel tecnológico
ano/atividade
ou incubadora de empresas
5.7 Participação em bancas de conclusão de
curso (graduação e especialização) como
avaliador

2 por banca

5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou
científica

2 cada

5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados 0,2 por hora
TOTAL

LEIA-SE:

5 - A vidades Complementares (limitado a 10 pontos).
Discriminação da a vidade

Pontos

5.1 Formação complementar (cursos com
mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de
línguas estrangeiras (semestral)

0,5 cada

5.2 Organização de eventos científicos ou
acadêmicos

1,0 cada

5.3 Participação em palestras científicas e
acadêmicas

0,1 cada

5.4 Participação em minicursos, semanas
acadêmicas e outros eventos, incluindo
participação enquanto monitor em eventos
técnicos

0,2 cada (Limitado
a 5 pontos)

5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis
(diretório acadêmico, centro acadêmico,
associação atlética/universitária, outra)

0,5 cada

Preenchimento
pelo candidato

Homologação pelo
PPGBIOTEC

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1812222&infra_siste…

2/3

24/09/2020

SEI/UTFPR - 1646973 - Edital

5.6 Participação em empresa júnior,
0,5 por
criação/gestão de empresa em hotel tecnológico ano/atividade
ou incubadora de empresas
5.7 Participação em bancas de conclusão de
curso (graduação e especialização) como
avaliador

2 por banca

5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou
científica

2 cada

5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados 0,2 por hora
5.10 Orientações concluídas de Iniciação
Científica, Extensão Universitária e/ou de
Trabalho de Conclusão de Curso

4 cada

TOTAL
Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ANSCHAU, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA,
em 24/09/2020, às 11:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1646973 e o código CRC
28CD76AB.

Referência: Processo nº 23064.027813/2020-50
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