UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET EAA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE INTEGRANTES DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET ENGENHARIA AGRÍCOLA E
AMBIENTAL
De acordo com as diretrizes estabelecidas no Manual Programa de
Educação Tutorial da Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação (PET/SESu/MEC), o Grupo PET Engenharia Agrícola e Ambiental
(PET EAA) realiza a chamada pública para seleção de novos integrantes do
programa.
1. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)
O PET é um programa da SESu/MEC que visa apoiar atividades
acadêmicas que integrem a tríade ensino, pesquisa e extensão. Formado por
grupos tutoriais sob a orientação de um docente tutor, o PET realiza atividades
extracurriculares que complementam a formação acadêmica do estudante e
atendem as necessidades do próprio curso de graduação.
2. DA FORMAÇÃO E EXPANSÃO DO GRUPO PET EAA
O Grupo PET EAA, atualmente é formado pelo professor tutor, por 12
(doze) acadêmicos bolsistas. O presente processo de seleção indicará 3 (três)
novos petianos, sendo todos não-bolsistas, com possibilidade de bolsa a partir
do segundo semestre de 2012. A seleção deverá ser referendada pelo Comitê
Local de Acompanhamento e pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade
Federal de Viçosa.
3. DA BOLSA PET
A bolsa PET é destinada aos acadêmicos regularmente matriculados
que participam de projetos que integram atividades de ensino, pesquisa e
extensão, sob supervisão de um tutor. Serão disponibilizadas bolsas com valor
mensal de R$ 360,00. A bolsa PET é válida até a conclusão do curso, exceto
nos casos em que o bolsista seja desligado pela não observância dos critérios
do Programa. Os acadêmicos não bolsistas cumprirão a carga horária de 20
(vinte) horas semanais, sendo também designados petianos (igual status em
relação a direitos e deveres), com direito a certificado emitido pelo MEC após 2
anos de atividades.
4. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na Secretaria de Graduação do Curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental e na sala do PET, localizados no prédio sede
do DEA/UFV. Para inscrição, será necessário o preenchimento da ficha
cadastral e histórico escolar. As inscrições poderão ser realizadas a partir da
publicação deste edital, dia 31/10/10, com data limite de 04/11/2011 (sextafeira) às 17:00h. As inscrições serão feitas em horário comercial. A precisão e
veracidade das informações constantes na ficha cadastral são de inteira

responsabilidade dos candidatos. Em caso de não conformidade com os dados
oficiais da UFV, o candidato será desclassificado.
5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
a) Ser aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental da Universidade Federal de Viçosa.
b) Ter ingressado no curso de EAA nos anos de 2009, 2010 ou 2011.
c) Apresentar coeficiente de rendimento acumulado (CR) igual ou superior a
61,0 , referente à menor nota dos 40% melhores estudantes do curso.
d) Ter uma carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para o
desenvolvimento das atividades do programa.
6. DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
A seleção será realizada por uma banca composta por 2 (dois)
professores doutores e pelos atuais petianos e será constituída de:
a) Avaliação da participação (presença) do candidato(a) nas atividades
realizadas pelo grupo PET EAA, com peso de 10%.
b) Avaliação do histórico escolar, com peso de 20%.
c) Redação, com peso de 20% na nota final.
d) Seminário, com peso de 25% na nota final.
e) Entrevista, com peso de 25%.
7. DA REDAÇÃO
A redação discursiva versará sobre um tema correlato à Engenharia
Agrícola e Ambiental e ao Programa de Educação Tutorial. A prova de redação
realizar-se-á no dia 07/11/2011 (segunda-feira), na sala 223 do DEA/UFV,
sendo permitido apenas o uso de lápis, borracha e caneta. A redação terá
duração de 2 horas, tendo início às 18:30 h. A nota da redação será a média
entre as notas dos avaliadores componentes da banca. O(s) candidato(s) que
não comparecerer(em) à prova de redação será(ão) desclassificado(s).
8. DA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO/ENTREVISTA
Os acadêmicos classificados até a 8a (oitava) posição, considerando-se
os tópicos a, b e c do item 5 serão convocados para realização do
seminário/entrevista. A convocação será feita por e-mail (a ser enviado no dia
08/11/2011 e a lista com os oito classificados será divulgada no site do PET
EAA. O seminário a ser apresentado terá o tema “A tríade Pesquisa, Ensino e
Extensão Associada ao PET” e deverá ser apresentado em no máximo 20
minutos. O seminário será realizado no dia 10/11/2011 (quinta-feira) a partir
das 18:00h no DEA/UFV (sala 223). Espera-se uma análise crítica do tema no
seminário apresentado pelos candidatos. No horário marcado para o seminário,
serão recolhidos os arquivos tipo ppt (apresentação do powerpoint 97-2003)
referentes à apresentação do seminário. O horário do seminário de cada
candidato será previamente informado por e-mail, sendo vedada a presença
dos pré-selecionados nos seminários dos concorrentes. A entrevista feita pela
banca, será realizada logo após a apresentação do seminário, em outra sala.
O(s) pré-selecionado(s) que não comparecer(em) ao seminário e/ou à
entrevista será(ão) desclassificado(s).

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
O resultado final será divulgado às 18:00 h do dia 11/11/2011, via e-mail
para os aprovados e com a lista de classificação no mural do DEA/UFV. Será
feita também a divulgação no site www.ufv.br/pet.eaa Os 3 (tres) primeiros
colocados serão selecionados como petianos não-bolsistas. Os petianos nãobolsistas terão prioridade para ocupação das vagas de bolsa que porventura
ocorrerem durante o período de 12 meses. Para o cumprimento do citado no
parágrafo anterior, será feita uma análise de desempenho e deverá haver o
cumprimento da legislação do programa.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os eventuais casos omissos serão deliberados pela banca de seleção e
em caso de necessidade, pelas instâncias superiores na hierarquia do
Programa.

Viçosa, 31 de outubro de 2011.
Prof. José Márcio Costa
Tutor do PET EAA

