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Selcção dc Estudantes para o PROGRAN'IA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

CIENCIASRURAIS

O diretor, Professor Dr. Jullano Gil Nunes Welidt, UFSC-Campus dc Curítil)aílos, no uso dc suas
atribuições, vem comunicar através deste edital que se encontramal)fartas,no período cleaté 7 de
agosto a 17 de agosto de 2018, as inscrições para a seleção de estudantesinteressadosem
participar do Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências Rurais.

1. Apresentação
do GrupoPET
O Progra[i[a (]e Ec][[cação Ttttoria] - PET é iegti]aíncntado pe]a Lei N' ] 1.180, de 23 dc setembro

de 2005, e pelas Portarias MEC N' 3.385, de 29 de setembrode 2005, e n' 1.632, de 25 cle
setembro de 2006.

O Programa é composto por grupos tutoriais de aprendízagelll e busca propiciar aos académicos,
sob a orientação de uln professor tutor, con(tições para a realização de atividades

extracurriculares, que complementam a sua formação acaclêmica. Estas atividades têm como
objetivo garantir aos acadêmicos optei'tunidades
de vivencial experiências não presentesem
estruturas cuniculares convencionais, visando a sua formação global e favorecendo a fonnação
acadêmica, tanto para a integração ilo mercado profissional qutmto para o desenvolvimento de
estudos em programas de pós-giacluação.
[.] Obje]ivos do Grupo PET
1.1.1 01)jetivo (;oral

Promover a foi'mação ampla c de qualidade académica dos estudantesde graduação envolvidos
direta ou indiretamentecom o programa, estirnulaíidoa fixação de valores que reforcem a
cidadania e a consciência social de todos os participantese a melhoria dos cllrsos de gracltlação.
1

.1.2 01)jetivos Especíllcos

1.1.2.1 Fom\ular novas estratégiasdc dcsenvolvlmetlto e modernização do ensino superior no
pais
1.1.2.2 Estimular a melhoria cloensino de graduação;

1.1.2.3 0f'elegeruma formação acaclêmicade excelentenível, visando a formação de um
pioflssional crítico e atuaiite, orientada pela cídaclania c pela função social da educação
superior;

] .1.2.4 Desenvolver atividades acadêmicas em padrões (ie qualidade de excelência mediante
grupos dc aprendizagem tutorial dc natureza coletiva c interdisciplinar;
1.1.2.5 Estimular a formação de profissionais e docentes de e'levtidaqualificação técnica.
científica, tecnológica e acadêm ica;

1. 1.2.6 Introduzir novas práticas pedagógicas na graduilção;
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1. 1.2.7 Contribuir pala a consolidação e difusão da e(locação tutolial como prática de fonnação
na graduação;e
1.1.2.8 Contribuir com a })olítíca de diversidade na instituiçãode ensino superior IES poi meio
de ações afiiiiiativas cm defesa da equidade socíoeconõinica, étnico-racial c de gênero;

2. Re(luisitos para participação:
Poderá ser bolsista do PET - Ciências Rurais o acadênlico que atendemos seguintes requisitos:
2.1 Estai regularmente matriculado e cursandcl no mínimo a segunda fase(elrl 2018.2) de um dos

cursos de graduação oferecidos ilo Centro de Ciências Rurais do Campus de Curitibanos;
2.3 Apresentar bom rendimento acadêlnico coill coeficiente cle rendimentoescolar (IAA) maior
ou iguala 6,0;
2.4 Ter disponibilidade para dedicação cle20(vinte) horas semanais às atividades do l)rograma;
2.5 Não possuir reprovação por fleqtiência insuficiente (FI);
2.6 Não possuir mais dc três l-cprovaçõesem disciplinas T)ornota.

3. Ati'ibuições do l)olsista PET
3. 1 Zelar pela qtialicladc acadêinica do PET;

3.2 Participar de todas as atividades progratliadas pelo protêssor tutor;
3.3 Participa! dlirante a sua permanência no PET ein atividades de ensino, pesquisa e extensão;

3.4 Manter l)om rendimento no curso de gtadtiação;

3.5 Publicar ou apresentar em evento de natureza cientíHlca, no mínimo l(ulrl) tnlballlo acaclêmico

por ano, individualmenteou em grupo;

3.6 Fazei referências à sua condição de bolsista do [)ET nas put)]icações e traha]has a )iesentados;
3.7 Cumprir as exigências estabelecidas no temia dc compromisso do bolsista;
3.8 Apresentar excelente iendimerlto acaclêmico avaliado })elo tutor;

3.9 Dedicar-se em tempo integral as atividades do ciirso de giadttação. l)cm como, dedicar no
mínimo 20 horas semanais às ativi(Jades do prograiria PET;
3.10 Não tecebet qualquer outro tipo de bolsa. enceta auxílios da PRAZ.

4. Bolsa do programa PET
4.1 Número de bolsas oferecidas: 4(quatro) bolsas e vagas subsequentes:
4.2 0 acadênlico l)olsista do grupo PET receberá mensalmente uma holsíi no valor de quíltiocentos

reais (R$ 400,00);

4.3 0 klolsistâfará.lus a um certificado dc participação clo PET ef'etiva e cortlprovada ilo pl'ograma.
emitido pela l.JFSC

5. Vag:t para voluntário do progt'nmaI'ET
5.1 Poderão ser oferecidas vagas pata voluntáricl do programa PET;

5.2 Todas as atribuições e condições descritas nesse edital se 1lplicamà esta ino(validade,enceta
Q item 4:

/''

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DECIÊNCIASRURAIS
DiretoriaAcadêmica do Campus de Curitibanos
Rodovia Ulisses Gaboardi. Km 03

CEP: 88040-900- Caixa Postal 101 - CLiritibanos- SC
Telefone:(48) 3721-21 76 E-mail: pet.cienciasrurais@contato.ufsc.br

5.3 0 candidato voluntário será aquele quc ficar classificado após o núinera de bolsas
remuneradas ser atingido ctu tipos a desistência de candidatos anteriores a ele que Fico
optarem pela vaga;

5.4 0 voluntário hrá jus a uiri certificado dc participação do PET cfetiva c corrtprovadano
progii;ima, einiíido pela UI'SC

fi. Inscrição e documentos necessários
As inscrições pttia a seleção do PET- Ciências [iurais serão realizadas no período c]e 07 de agosto

até]7 cleagosto de 2018, no horário tias 8 1]às llh e 30 min, e das 14 h às 17 h e 00 min nzt
Seção cle ExpedienteIntegi'ado(Jas Coordenadorias dos Cursos de GiradllaçãQdo ('entro de
Ciências Rurais(EICCG/CCR).
No ato cle inscrição deverão ser elltiegues os seguintes documentos

- Ficha de inscriçãocom a carta de intenção;
1-1istórico
escolaratualizaclo(refêientcao semestre2018/1);
Atestado de matrícula atualizado;

A homologação das inscrições será baseada na entrega dos documentos e cllm})riínento tios
requisitos.
7. Seleção dos bolsistas

7. 1 A seleção dos l)olsistas pala o PET

Ciências Rurais ocorrerá em 2 (duas) etapas:

- I' Etapa: Histórico escolar e carta de intenção -Caráter eliminatório

a) Análise do histórico escolar - Coeficiente de rendimelltoescolar (IAA)(peso
b) Pontuação conforme a fase na giadtiação (peso 2,0)

2.0)

c) Cal'ta de intenção (peso 6,0)

7.2 A nota da primeira(N 1) etapa será coiiiposta pela lnéclia ponderada dos 3 itens avaliados.

NI -

/.4Á x 2,0 + /?ase x 2,0 + Caíra

x 6,0

10.0

7.3 Serão considerados aptos a participar da segunda eta})a, os inscritos que obtiverem nota da
primeira etapa maior ou igual a 6,0 (seis) na avaliação
- 2' Etapa: Entrevista-Caráter elilltinatório

a) O candidato dcveiá comparecer na entrei. isto munido de um clocunlento com foto. A entrevista
será realizada cona meilil)ros cla comissão tle seleção (peso 10,0), de caráter eliminatória;
7.4 A nota da segunda(N2) etapa deverá ser maior Oli igual a 6,0 (seis).
7.5 A nota f]na](NF) será coinptita(]a pela lltédia aritmética das notas obtidas ila priincira(N 1) e
segunda (N2) eta})a clo })rocesso seletivo.

N] + N2
2

7.6 Será considerado aprovado c] candidato (lue obtiver nota filial lrlaior ou igual a 6,0(seis).
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7.7 A composição da comissão de seleção será divulgada após o enceii'alnento do período (!e
iilsGnçoes.

8.1)o t'esultado
8.1 0 resultado da primeira etapa será divulgado no dia 22 de agosto cle 201 8.

8.2 A divulgação tias datas, horários e local das entrevistastios candidatos selecionadtisna
primeira etapa sela realizado no clia 24 de agosto.

8.4 0s resultadosserão divulgadosno mural dtt Seção de ExpedienteIntegradodas
Coordenadorias dos Cursos de Graduação do Centro de ('iências Rurítis (EICCG/CCR)
e mural da sala do PET-Ciências Rurais(2' andar. CBS01).

(Térreo)

9. Da valida(tedí} Edital
O resultado do presente processo seletivo teia validilde até Q flm do semestre letivo 20t 8.2 e
prorrogável poi mais l semcsti'e letivo.

10. Do redil'$í}
10. 1 0s candidatos terão l(um) dia útil a pallir do dia subsequente ao da divulgação do resultado
para Ingressar com rectlrso junto ao tutor do respectivo grupo PET, no horário das 8 1iàs 12 1}e

das 14h às 17h

11. Disposiçõesfinais
Os casos omisscls neste edital serão analisados e cletlnidos pela Comissão de Seleção instituída

Curitibanos, 0(i de agosto de 2í118

Prof. Dr. .lbliano GJil Nunes Wendt

Direi:or
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Seleção de Estudantes para o Programa de Educação Tlitorial (PET)

Nome:
CPF
M atrícu la:

FICHA DEINSCltlÇÃo

Ciências Rurais

Curso:
[;ase atua](em 20 ] 8.2)

Endereço Residencial:
Fotle:

E-mail

CARTADEINTENÇÃO

Exposição dos motivos pessoais e acadêmicos para participar do Gi'ul)o PET
]iurais, l)em cornosa exposição do (lue você espera agrcgai' ao gi'upo.

Pode il$iir o verso (!a í'o!!ía

Docul eiltos elltregues:
llistóiico escolar atualizado;
o Atestado de matrícula atualizado;

o

Assinatura:

Ciências
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Cut itibauos.

/
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li'ORIVIUI ARCO 1)1;= SOLICITAÇÃO 1)1;= Rl;:CIJRSO
Noi)le:

CPF:

Curso

b matrícula:

Endereço Residencial
cone:

E!-mail

Assinatlu

a

Cu ritibaí} os.

/

/ 2018

