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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL – PET ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL
De acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação que rege o Programa de Educação
Tutorial, o Grupo PET Engenharia Agrícola e Ambiental (PET.EAA) realiza a chamada pública para
seleção de 5 (cinco) novos integrantes do programa na condição de bolsistas.
1. DO PROGRAMA E DA SELEÇÃO DE NOVOS PETIANOS
O Programa de Educação Tutorial (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. Todas as
informações, inclusive a legislação pertinente, devem ser acessadas pelos candidatos em
http://goo.gl/MSwDpD
O Grupo PET.EAA é formado pelo professor tutor e acadêmicos bolsistas. O presente processo
de seleção indicará 5 novos petianos, todos bolsistas. A seleção deverá ser referendada pelo Comitê Local
de Acompanhamento e Avaliação e pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Viçosa.
2. DA BOLSA PET
A bolsa PET é destinada aos acadêmicos regularmente matriculados que participam de projetos
baseados na tríade integradora de atividades de ensino, pesquisa e extensão, sob supervisão de um tutor.
São disponibilizadas bolsas com valor mensal de R$ 400,00 para cada petiano bolsista. 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.
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
a) Ser aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da
Universidade Federal de Viçosa.
b) Apresentar coeficiente de rendimento acumulado (CR) igual ou superior a 60,4.
c) Ter uma carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento das
atividades do programa.
d) Assumir o compromisso de permanecer no PET.EAA pelo período mínimo de 12 meses.
4. DAS INSCRIÇÕES
Não serão necessárias inscrições antecipadas. Todos os acadêmicos que comparecerem à primeira
etapa da seleção (prova de redação) estarão inscritos no processo seletivo.
5. DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
A seleção será realizada por uma banca composta por professores doutores e pelos atuais petianos
e será constituída de quatro etapas, todas com peso de 25%:
a) Redação.
b) Entrevista.
c) Coeficiente de rendimento acumulado.
d) Dinâmica de grupo.

6. 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 25/08/2014 (segunda-feira), na
sala 254 do PVA, 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.
7. DA ENTREVISTA
As entrevistas, serão realizadas nos dias 27/08/2014 (quarta-feira) e 28/08/2014 (quinta-feira), na
sala 302 do DEA. O horário de cada entrevista será enviado via e-mail a cada candidato.
8. DA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL E DINÂMICA DE GRUPO
Considerando-se as 3 primeiras etapas, nas quais terão sido distribuídos 75 pontos, serão
convocados os doze (12) melhores candidatos para a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é uma
atividade em que será dada aos candidatos uma situação-problema para se avaliar o espírito de liderança e
a capacidade de trabalhar em equipe. Os convocados serão avisados por e-mail e a listagem (sem as notas
parciais) será afixada no mural do DEA. A dinâmica ocorrerá dia 29/08/2014 (sexta-feira) na sala 254 do
PVA às 12:30h.
8. DA CONVERSÃO DE ESCALA DAS NOTAS
As notas de todas as provas serão convertidas em valores inteiros entre 15 (menor nota) e 25
(maior nota), sendo as notas intermediárias interpoladas dentro do intervalo citado. A nota final será o
somatório das notas parciais, com um máximo de 100 pontos.
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
O resultado final será divulgado às 18:00 h do dia 29/01/2014 (sexta-feira) no site
www.ufv.br/pet.eaa, no mural do DEA e via e-mail dos aprovados. Os novos petianos deverão cadastrarse no sistema SIGPET até o dia 01/09/2014.
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, 20 de agosto de 2014.
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