MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG
EDITAL N° 011/2019 – PROEG/UFMT
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna
público o presente Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes
bolsistas para o Programa de Educação Tutorial – PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18
de julho de 2010 e de acordo com as informações do quadro abaixo:

Grupo Contemplado

PET Engenharia Florestal

Número de vagas para
estudantes

03 BOLSISTAS
02 CLASSIFICADOS

Requisitos básicos
para candidatar-se
ao processo seletivo

1. Estar cursando o 2º, 3º, 4° ou 5º semestre do curso de graduação em
Engenharia Florestal durante o período de inscrição;
2. Não apresentar reprovação em disciplinas no histórico escolar;
3. Apresentar no mínimo coeficiente 7,0 de rendimento escolar;
4. Não receber outro tipo de bolsa da CAPES, do CNPq, da
FAPEMAT, da IES (Instituição de Ensino Superior), CIEE, IEL ou
quaisquer outras instituições;
5. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20) semanais às
atividades do Programa de Educação Tutorial – PET;
6. Candidatos que recebem qualquer tipo de auxílio assistência
estudantil (Alimentação, Moradia e/ou Permanência) que não exige
o cumprimento de carga horária semanal estarão aptos a concorrer às
vagas de alunos, somente se a carga horária de 20 horas semanais for
revertida obrigatoriamente para dedicação exclusiva ao Programa de
Educação Tutorial – PET;
7. Apresentar Currículo Lattes atualizado;
8. Demonstrar conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial –
PET disponível em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.p
df
9. Demonstrar conhecimentos sobre as atividades realizadas pelo grupo
PET Engenharia Florestal;
10. Participar de avaliação escrita e entrevista com a Comissão
Examinadora nas datas estabelecidas neste edital.

Inscrições

1. Formulário de Inscrição deve ser preenchido através do endereço
https://goo.gl/forms/y1XyELnpXsIRuDrH3
2. Enviar
e-mail
para
petengenhariaflorestalufmt@gmail.com
informando:
a. Os dados pessoais principais: Nome completo, RGA, período;
b. Anexar currículo lattes e histórico escolar;
c. Informar que realizou a inscrição através do preenchimento do
formulário no endereço https://goo.gl/forms/y1XyELnpXsIRuDrH3;
d. Declaração de não receber outro tipo de bolsa da CAPES, do
CNPq, da FAPEMAT, da IES (Instituição de Ensino Superior),
CIEE, IEL ou quaisquer outras instituições. Não se considera, neste
item “c.”, qualquer tipo de auxílio assistência estudantil:
Alimentação, Moradia e/ou Permanência.

Período de inscrições

04 a 10 de março de 2019.

Data e horário da
seleção

Avaliação Escrita (Eliminatória, Média 7 para aprovação)
Tema: Manual Básico do PET disponível em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf
Data: 11/03/2019: segunda-feira.
Horário: 14h
Local: Sala do PET - Engenharia Florestal
Lista de aprovados na avaliação escrita
Data: 12/03/2019: terça-feira.
Horário: 17h
Local: Fixado na Porta da Sala do PET - Engenharia Florestal
Entrevista (Classificatória, Ranqueamento de bolsas)
Data: 15/03/2019: sexta-feira.
Horário: a partir das 9h por ordem alfabética de nome.
Local: Sala do PET - Engenharia Florestal

Local da seleção

Sala do Grupo PET Engenharia Florestal - FENF/UFMT.
1.

Forma de Seleção

2.

3.

Análise
da
documentação
enviada
para
e-mail
petengenhariaflorestalufmt@gmail.com e preenchimento dos
dados
no
formulário
online
https://goo.gl/forms/y1XyELnpXsIRuDrH3 (Eliminatório);
Avaliação Escrita sobre o conteúdo do Manual do Programa de
Educação
Tutorial
–
PET
disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basi
co.pdf;
Entrevista com a banca de seleção formada pela Tutora e 3
petianos.

Data: 18/03/2019 a partir das 14 h.
Divulgação do resultado Local: Mural do Departamento Engenharia Florestal - FENF/UFMT e
Fixado na Porta da Sala do PET - Engenharia Florestal

Observações

O início das atividades se dará em 01/04/2019, sendo eliminado quem não
apresentar os documentos comprobatórias, bem como o Termo de
Responsabilidade PET até dia 22/03/2019.

DÚVIDAS

Dúvidas
e
maiores
informações
petengenhariaflorestalufmt@gmail.com

pelo

e-mail

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2019.

Delarim Martins Gomes
Pró-Reitora de Ensino de Graduação em exercício

