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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO 
PROFISSIONAL (TP) 2017/2018 

 
 

 
TÍTULO DO PROJETO: 

Apoio à Diretoria de Avaliação Institucional da UFJF: elaboração e 
implementação de questionários eletrônicos de avaliação. 

 
 
A Diretoria de Avaliação Institucional faz público o processo de seleção para o Programa de 

Treinamento Profissional 2017/2018 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 2 vagas para 
bolsistas, de acordo com as Resoluções 58/2008 e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação. 
 
 
DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  

O programa de Treinamento Profissional 2017/2018 terá a duração de dois semestres letivos, 
podendo haver recondução uma única vez, por igual período. O pagamento de cada mês será proporcional 
à frequência apurada pelo orientador e é efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
 
Apoio ao desenvolvimento e implementação de questionários de coleta de dados a serem adotados na 
avaliação de disciplinas e avaliação institucional na UFJF, segundo a metodologia que segue: 

- organização, sistematização e manutenção das bases de dados geradas pelas respostas; 
- pré-testes dos questionários: aplicação destes na forma em que serão utilizados (provavelmente via 

formulário web), a uma pequena amostra de respondentes para colher críticas e sugestões que 
levem à melhoria dos instrumentos; 

- pré-teste da coleta e da análise estatística dos dados através de ferramentas estatísticas disponíveis 
em plataformas livres, como o R. 

 
INSCRIÇÃO 
 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
 

1 - Ser aluno de graduação dos cursos de Estatística, Engenharia de Produção, Engenharia 
Computacional, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Ciências Exatas, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica (qualquer das habilitações), Engenharia Mecânica; 

2 – Estar cursando, no primeiro semestre de 2017, a partir do 2º período  
3 – Ter IRA de no mínimo 75,0, com bom desempenho nas disciplinas afins às áreas de Estatística 

e Computação, relacionadas ao tema deste projeto; 
4 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

 
Para inscrever-se, o aluno interessado deve encaminhar currículo e histórico escolar para o 

e-mail secretaria.avaliacao@ufjf.edu.br, no período de 25 de abril a 05 de maio de 2017, com o 
assunto Seleção TP – Questionários de Avaliação. 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  

 
 
A seleção constará de duas etapas: 



 
 
- Análise de currículo e histórico escolar, de onde serão selecionados até 10 candidatos com 

melhor pontuação, conforme critérios estabelecidos pela Diretoria de Avaliação Institucional; 
 
- Entrevista classificatória. 
 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

 
INSCRIÇÃO: 
 
PERÍODO:  25 de abril a 05 de maio de 2017 
 

LOCAL:  Pelo e-mail secretaria.avaliacao@ufjf.edu.br, com o assunto Seleção Treinamento 
Profissional - Avaliação Institucional 

 

 
SELEÇÃO: 
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E HISTÓRICO 
 
DATA/HORÁRIO:  até 15/05/2017 
 

LOCAL:  No site da Diretoria de Avaliação Institucional - www.ufjf.br/diavi 
 

 
ENTREVISTAS presenciais, a serem agendadas via e-mail com os selecionados na Primeira etapa: 
 
 
DATA/HORÁRIO:  18 E 19/05/2017 (a hora será definida por e-mail com cada selecionado) 
 

LOCAL:  Na Diretoria de Avaliação Institucional - Prédio da Reitoria, corredor do Gabinete. 
 
 
 
Juiz de Fora, 25 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Michèle Cristina Resende Farage 
Orientadora / Diretora de Avaliação Institucional 

 
 


