
 

 

 
 

Programa de Educação Tutorial 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

 

Homologação das Inscrições do Edital Nº 271/2017 

 

O Comitê Local de Acompanhamento de Avaliação dos Grupos PET informa que 

realizou a homologação das inscrições do Edital Nº 271/2017 para Seleção de Tutor do Grupo PET 

Agronomia do campus Itaqui.  

Para homologação das inscrições foram observados os seguintes estabelecidos no 

Artigo 12 das Portarias 976/2010 e 343/2013: 

Art. 12. Poderá ser tutor de grupo PET o docente que atender aos seguintes 
requisitos:  
I - pertencer ao quadro permanente da instituição, sob contrato em regime de 
tempo integral e dedicação exclusiva;  
II - ter título de doutor;  
III - não acumular qualquer outro tipo de bolsa; 
IV - comprovar atuação efetiva em cursos e atividades da graduação por três anos 
anteriores à solicitação ou à avaliação; e  
V - comprovar atividades de pesquisa e de extensão por três anos anteriores à 
solicitação ou à avaliação 

 

Resultado da Homologação 

 Candidato apresenta vinculo com o curso de Agronomia do campus Itaqui 

 Candidato apresenta titulação de Doutor.  

 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão por três anos anteriores 

Candidato 2014 2015 2016 2017 

Luciana Zago Ethur 

Ensino Sim Sim Sim Sim 

Pesquisa Sim Sim Sim Sim 

Extensão Sim Sim Sim Sim 

 

Com base na documentação apresentada na inscrição, observa-se que o candidato não 

desenvolveu atividades de extensão nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, desta forma, 

considerando os requisitos mínimos supracitados, a inscrição do candidato LUCIANA ZAGO 

ETHUR é DEFERIDA.  



 

 

ENTREVISTA E RESULTADOS 
 

Data da entrevista: 06 de setembro 

Horário: 15:30 por videoconferência. Dados de acesso à sala serão enviados por e-mail. 

Data provável para divulgação do resultado provisório : 11/09/2017 
 
Prazo para interposição de recurso : 11 e 12/09/2017 
 
Resultado final: A partir de 13/09/2017 
 
 

Bagé, 04 de setembro de 2017. 

 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET 


