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A Universidade Federal de Minas Gerais realiza, anualmente, no âmbito da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, o evento Semana do Conhecimento  com o objetivo de promover a 
socialização, interna e externa, dos trabalhos acadêmicos. A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da 
Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ), no uso de suas atribuições e de acordo com a 
sua proposta de estímulo à socialização de Portfólios Acadêmicos, torna público que estão abertas as 
inscrições para a apresentação destes trabalhos, a ser realizada na XVIII Semana da Graduação, no 
período de 13 a 17 de outubro de 2014. 
 

	  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O processo de seleção dos portfólios acadêmicos será regido pelas regras estabelecidas 
neste edital e executado pela Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ). 

 
1.2. O estudante que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e recomendações 

estabelecidas será automaticamente eliminado do processo de seleção.  
 
1.3. O estudante inscrito deverá ser aluno de curso parceiro do GIZ no desenvolvimento de 

portfólios, aluno egresso dos PerCursos Discentes (Exatas e/ou Universitário - PDU) ou estudante 
bolsista integrante da Equipe GIZ. 
 
 
2. DAS CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO 
 
 2.1. São três as categorias contempladas para a inscrição e socialização de portfólios 
acadêmicos na XVIII Semana da Graduação: 
  
 2.1.1 Alunos de graduação de cursos parceiros: alunos que tenham desenvolvido o portfólio sob 
orientação de professores(as) com acompanhamento da equipe pedagógica do Giz. Os cursos 
parceiros são: Administração/N (ICA), Antropologia/N, Aquacultura/D, Arquitetura e Urbanismo/N, 
Arquivologia/N, Biblioteconomia/N, Biomedicina/N, Ciências Socioambientais/N, Ciências do Estado/N, 
Cinema de Animação e Artes Digitais/N, Comunicação Social/D&N, Conservação-Restauração de Bens 
Culturais Móveis/D, Curso Superior de Tecnologia em Radiologia/N, Dança/N, Design/N, Design de 
Moda/N, Engenharia Agrícola e Ambiental/D, Engenharia de Alimentos/N, Engenharia Ambiental/D, 
Engenharia de Controle e Automação/D&N, Engenharia Florestal/D, Farmácia/D&N, Filosofia/N, Gestão 
de Serviços de Saúde/N, Gestão Pública/N, Licenciatura do Campo/D, Licenciatura para Educadores 
Indígenas/D, Música/N, Pedagogia/D&N, Terapia Ocupacional/D e Zootecnia/D.  
 
 2.1.2. Alunos de graduação egressos dos PerCursos Discentes Universitários (PDU) realizados 
nos cursos da área de Ciências Exatas e nas demais edições abertas a todos os cursos da 
universidade. 
 

	  
	  	  



 2.1.3. Alunos de graduação ou pós-graduação integrantes da Equipe GIZ que tenham 
desenvolvido seus portfólios durante o processo de formação profissional, vinculando-o ao processo 
acadêmico. 
 
3- DA INSCRIÇÃO 
 
 3.1. A inscrição deverá ser efetuada pelo(a) próprio(a) estudante da UFMG na categoria 
desejada, conforme especificado no item 2. Cada estudante poderá concorrer em apenas uma 
categoria. Para se inscrever, ele(a) deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 
neste edital.  
 
 3.2. As inscrições serão realizadas pela internet, mediante o preenchimento do formulário 
eletrônico disponível no Sistema de Gerenciamento da Semana do Conhecimento (pelo link 
http://pitagoras.prpq.ufmg.br/graduacao/usuarios/login) ou no site do GIZ (www.ufmg.br/giz), no período 
de 08/09/2014 a 30/09/2014.  
 

3.3. A inscrição somente será considerada efetivada após o preenchimento completo do 
formulário eletrônico indicado no item 3.2.  

 
3.4. No ato da inscrição, o(a) estudante terá três opções para a submissão do portfólio: informar 

o link (para portfólios online), enviá-lo para o e-mail portfolio.gizprogradufmg@gmail.com ou entregá-lo 
pessoalmente no GIZ. O(a) estudante especificará sua escolha no próprio formulário de inscrição. Para 
todos os três casos acima, a inscrição deverá ser feita normalmente pela internet. Para a entrega 
realizada pessoalmente no GIZ, o portfólio deve estar em CD ROM. Duas unidades do GIZ receberão 
os portfólios: o GIZ/BH, localizado no Campus Pampulha no prédio da Biblioteca Central (entrada 
lateral) - neste, a entrega deverá ser realizada entre os dias 08/09/14 e 30/09/14, de segunda à quarta 
(das 10h às 18h) e de quinta à sexta (das 13h às 19h) nas salas 09 ou 15; e o GIZ/ICA - localizado no 
Campus do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) de Montes Claros – no qual a entrega deverá ser 
realizada entre os dias 08/09/14 e 30/09/14,  de segunda à quarta (de 11:30 às 13h) e quinta (de 11:30 
às 12:30h), na sala do GIZ (Sala 12, Bloco B). 

 
3.5. Em todos os casos, os portfólios acadêmicos deverão ser identificados, obrigatoriamente, 

com nome do(a) estudante ou do(a) bolsista e o do curso. 
 
3.6. Só serão aceitos portfólios acadêmicos elaborados por alunos sob orientação de 

professores(as) dos cursos parceiros com acompanhamento da equipe pedagógica do Giz; aqueles 
elaborados por estudantes que participaram dos PerCursos Formativos Discentes: Exatas e 
Universitário sob orientação dos respectivos tutores e aqueles elaborados pelos(as) bolsistas GIZ, com 
orientação do designer instrucional que o/a acompanha em suas atividades. 

 
3.7. Não serão aceitos documentos após o encerramento das inscrições. 
 
3.8. O GIZ não se responsabiliza por solicitações via internet não recebidas por motivo de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
3.9. Constatada a irregularidade de qualquer documento, o candidato será automaticamente 

excluído do processo de apresentação dos portfólios acadêmicos. 
 
 
4. DA APRESENTAÇÃO 
 

4.1. Os portfólios poderão ter formato livre, a ser determinado pelo(a) estudante, como: blog, 
site, impresso, artesanal, mapa mental etc. No entanto, deverão conter os seguintes elementos 
(separados em seções ou não): 

 
 4.1.1. Perfil/ Memorial: É o espaço do portfólio em que você [o(a) estudante] se apresenta e 
destaca seus principais aspectos pessoais: formação, experiência, valores, razões de sua escolha 
profissional etc. 



4.1.2. Seleção de atividades: quais são as atividades realizadas dentro e fora da universidade 
que contribuem de fato para a sua formação enquanto estudante e futuro profissional. Qual é a razão 
desta seleção? 

 
4.1.3. Reflexão: As dificuldades apresentadas, as estratégias para superá-las,  as novas 

aprendizagens, os sentimentos experimentados, a contribuição das suas atividades para as suas 
reflexões e amadurecimento enquanto acadêmico e futuro profissional. 

 
4.1.4. Anexos: expõem suas criações, pesquisas, anotações de aula, vídeos, agenda, plano, 

fotos e tudo o que constitui material e evidência de suas vivências, estudos e aprendizagens. Os anexos 
podem vir ao longo de todo o portfólio; não precisam estar em uma seção separada. 

 
4.2. Os portfólios poderão ser referentes a quaisquer períodos cursados pelo(a) estudante (para 

alunos de cursos parceiros e egressos do PDU). No caso do integrante da Equipe GIZ, o portfólio 
deverá contemplar seu processo de formação nesta Diretoria e a contribuição deste para sua formação 
profissional e acadêmica. 
 

4.3. Os pôsteres deverão ser afixados até 30 minutos antes do início da programação, de acordo 
com o cronograma de apresentações a ser divulgado oportunamente. 
 

4.4. A apresentação será feita de forma oral, em tempo máximo de 15 (quinze) minutos, 
contemplando o portfólio e o pôster correspondente. 
 

4.5. Os pôsteres deverão seguir a identidade visual divulgada pelo evento e obedecer ao 
tamanho de 90 cm de altura e 60 cm de largura (retrato) e deverão conter: 

a) título; 
b) autor; 
c) objetivos (Por que você utiliza o portfólio? Qual o seu objetivo ao se apropriar desta 

ferramenta?); 
d) justificativa (Como o portfólio e sua experiência no GIZ contribuem para sua vida acadêmica e 

profissional); 
e) descrição (Estrutura utilizada, imagens, pontos de destaque, etc.); 
f) conclusão (Como o portfólio colabora para a reflexão/construção/percepção dos 

conhecimentos adquiridos e de novas habilidades? Como a ferramenta permite a consistência da sua 
formação?) 

g) referências bibliográficas, quando aplicáveis. 
 
 
5. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

5.1 A avaliação dos portfólios, a fim de preservar as experiências e orientações que acontecem 
de forma diferenciada em cada contexto, ocorrerá em três grupos distintos: 

 
a) estudantes da UFMG que participam dos cursos acompanhados pela equipe pedagógica GIZ 

(conforme item 2.1.1) 
b) estudantes da UFMG que participaram dos PerCursos Formativos Discentes: Exatas e 

Universitário (conforme item 2.1.2); 
c) estudantes de graduação ou pós-graduação que compõem a Equipe GIZ enquanto bolsistas.  
 
5.2. A seleção e a avaliação, para além dessa distinção de grupos, ocorrerão conforme etapas 

especificadas pela organização da Semana do Conhecimento e Cultura. 
 

5.3. Encerrada a inscrição, serão selecionados para apresentação no evento UFMG 
Conhecimento e Cultura todos os portfólios que estiverem de acordo com a proposta. 
 
A seleção será divulgada até o dia 03 de outubro nos sites: www.ufmg.br/giz e 
www.ufmg.br/semanadoconhecimento.  
 



5.4. Durante o evento, os portfólios e os pôsteres serão apreciados por 2(dois) avaliadores. 
Junto a cada grupo de avaliadores será obrigatória a presença do(a) estudante em avaliação.  
 

5.5. Durante o processo de avaliação, serão selecionados os estudantes que receberão Menção 
Honrosa na cerimônia de encerramento e premiação da Semana do Conhecimento e Cultura, no dia 
17/10/2014, às 13h30, no auditório da Reitoria. 

 
 
6. DA CERTIFICAÇÃO 
 
Somente os(as) estudantes e os(as) bolsistas que apresentarem os trabalhos na Semana da 
Graduação receberão Certificado de Participação no evento.  
 
 
INFORMES GERAIS 
 
Informações nos telefones: (031) 3409-6451, (031) 3409-6452, (031) 3409-4051, ou pelo email 
portfolio.gizprogradufmg@gmail.com. Pró-Reitoria de Graduação / Diretoria de Inovação e Metodologias 
de Ensino (Giz). 
 
 


