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Programa de Educação Tutorial

EDITAL SELEÇÃO BOLSISTAS PET – 2015
O tutor do grupo PET - ENGENHARIA CIVIL/CM, no uso de suas atribuições e
considerando a Lei nº 11.180/2005 e a portaria MEC nº 376/2012 torna público que
estão abertas as inscrições do processo seletivo para ingresso no PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET.

1. PREÂMBULO
O Programa de Educação Tutorial - PET é desenvolvido por grupos de estudantes com
a tutoria de um docente, organizados a partir de formações de graduação das
Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Tem por objetivo:
● Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência, mediante
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
● Contribuir para a elevação da qualidade de formação dos estudantes de graduação, da
diminuição da evasão e promoção do sucesso acadêmico, valorizando a tríade: ensino,
pesquisa e extensão;
● Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação acadêmica,
científica, tecnológica e cultural;
● Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país;
● Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela
cidadania ativa e pela função social da educação superior;
● Estimular a vinculação dos grupos à áreas prioritárias e à políticas públicas e de
desenvolvimento, assim como a correção de desigualdades sociais, regionais e a
interiorização do programa.
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2. DAS BOLSAS
Os alunos selecionados poderão receber bolsa mensal no valor de R$400,00
(quatrocentos reais), depositados em uma conta especifica do Banco do Brasil.

3. DAS VAGAS
Este edital destina-se ao preenchimento de até 2 (duas) vagas direcionadas à alunos
de Engenharia Civil do Câmpus de Campo Mourão, da UTFPR.

4. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão candidatar-se à bolsistas PET os alunos que atendam as seguintes condições:
● Estar regularmente matriculado como estudante do Curso de Engenharia Civil do Câmpus
de Campo Mourão da UTFPR, do 2º ao 6º período;
● Apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a 0,75.

5. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento da ficha de inscrição
online (www.petcivil.com.br) e a entrega de documentos pertinentes deverá ser
realizada durante a primeira fase do processo seletivo.
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6. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
Os candidatos deverão apresentar na primeira fase do processo seletivo os
seguintes documentos:
● Declaração de matrícula (disponível pelo sistema acadêmico);
● Cópia do histórico escolar do curso de graduação (disponível pelo sistema acadêmico);
● Currículo;
● Pré-projeto de pesquisa.

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
A seleção dos bolsistas será realizada por uma Comissão de Seleção, composta pelo
tutor, mais um professor do Câmpus e dois petianos do grupo. A seleção será feita por três
etapas, todas de caráter eliminatório, sendo aqueles que obtiverem as maiores notas
escolhidos para a próxima fase;
● A primeira fase terá uma nota geral de 0 a 10, sendo composta por: Análise do currículo e
histórico escolar (peso 0.3); uma redação (peso 0.3), sendo esta realizada em sala a definir,
no dia 19 de outubro de 2015, às 19h30min; e análise de um pré-projeto de pesquisa ou
extensão (peso 0.4) que deverá ser entregue no ato da redação, juntamente com os demais
documentos solicitados. Os alunos selecionados para a segunda fase serão convocados
através do edital de convocação para a segunda fase, no dia 23 de outubro de 2015, às 21h.
● A segunda fase será composta por uma dinâmica de grupo, realizada em sala a definir, no
dia 27 de outubro de 2015, às 19h30min. Os alunos selecionados para a terceira fase serão
convocados através do edital de convocação para a terceira fase, no dia 30 de outubro de
2015, às 21h.
● A terceira fase contará com a entrevista do candidato, nos dias 03 e 04 de novembro
de 2015 com horários a serem definidos pelo edital de convocação da terceira fase.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Campo Mourão
Coordenação de Engenharia Civil
Programa de Educação Tutorial

Observações importantes:
● Será realizada uma palestra explicando sobre o programa PET e seu processo seletivo, na
sala D101, no dia 01 de outubro de 2015 às 12h30min;
● Todas as fases receberão notas, que serão anunciadas para os candidatos que se
interessarem a receber o feedback;
● Um modelo de pré-projeto de pesquisa será disponibilizado no site do PET;
● O candidato que cometer plágio será excluído do processo seletivo PET 2014;
● Após aprovado em todas as fases, o aluno deverá cumprir um total de 3 (três) meses
como petiano não-bolsista para análise de seu comportamento, podendo ser incluído no
grupo ou não;
● O aluno que for petiano bolsista não poderá receber nenhuma outra bolsa, com exceção da
bolsa-permanência;
● O aluno petiano deve ter uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais livres para
desenvolvimento das atividades do grupo.

8. DOS RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO
A relação com os nomes dos candidatos selecionados será divulgada até o dia 07 de
novembro de 2015, por meio de um edital específico. Além disso, na mesma divulgação, uma
lista de espera será apresentada.
Os

candidatos

selecionados

deverão

manifestar

interesse

via

(pet.civil.cm@gmail.com) até o dia 09 de novembro de 2015, sob pena de eliminação.

e-mail
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9. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Etapas

Datas

Abertura do Edital

25/09/2015

Apresentação do PET e Processo Seletivo

01/10/2015

Inscrição dos candidatos

Até 16/10/2015

Primeira fase

19/10/2015

Edital de convocação da segunda fase

23/11/2015

Segunda Fase

27/10/2015

Edital de convocação da terceira fase

30/10/2015

Terceira fase

03 e 04/11/2015

Resultado Final

07/11/2015

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comissão de Seleção tem autonomia para modificar o que achar necessário neste
edital, com o compromisso de torná-las públicas a todos os interessados.
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, sob a
orientação do Tutor do PET-Civil, se necessário.
Campo Mourão, 25 de setembro de 2015

Jorge Luís Nunes de Góes
Tutor do Grupo PET – CIVIL

