
 
 

PET Engenharias 
 

Edital PET Calouro 01/2019 – Seleção de Discentes Ingressantes Voluntários 
 

O PET-Engenharias através do Programa de Educação Tutorial(PET), torna pública a abertura do processo de seleção                
de discentes integrantes voluntários para atuar no projeto PET Calouro desenvolvido pelo grupo PET Engenharia da                
Universidade Federal do Pampa - Campus Bagé. 
 
1. Objetivos do Projeto 
 

 
● Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem 

tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. 
● Habilitar os petianos no processo de formação e orientação acadêmica.  
● Motivar os discentes ingressantes nos cursos de engenharia a desenvolverem atividades técnicas e científicas, ou 

de metodologia de ensino, ou relacionadas com a comunidade externa. 
● Despertar o conhecimento da carreira universitária no respectivo curso do discente calouro.  
● Iniciar o registro de produção acadêmica do discente no currículo Lattes. 
● Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, da diminuição da 

evasão promoção do sucesso acadêmico, valorizando a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
● Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação acadêmica, científica, tecnológica e 

cultural. 
● Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela cidadania e pela função 

social da educação superior 
● Aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como pesquisadores e extensionistas, visando              

sua intervenção qualificada em diferentes espaços sociais, em particular, na universidade e em comunidades              
populares. 

● Estimular a formação de novas lideranças capazes de articular competência acadêmica com compromisso social. 
 
 

2. Cronograma 
 

26 de março Lançamento do Edital 
27 de março a 05 de abril Período de inscrições 

08 de abril Divulgação do horário das entrevistas 
09 a 16 de abril Realização das entrevistas 
17 a 19 de abril Divulgação dos horários da apresentação 
22 a 30 de abril Realização das apresentações 
03 a 06 de maio Divulgação do resultado 

 
3. Das vagas 

 
3.1 Estão sendo oferecidas neste edital respectivas vagas para cada curso vinculado ao PET Engenharias, como 

mostra a seguir: 



 
Engenharia de Produção (EP) 
Engenharia Química (EQ) 
Engenharia de Energias(EE) 
Engenharia de Computação(EC)  
Engenharia de Alimentos (EA) 

 
Essas vagas estão condicionados a quantidade de petianos no grupo, a serem selecionados de acordo com o edital 
de seleção dos novos bolsistas, no qual cada petiano irá orientar 3 calouros do seu respectivo curso  

 
4. Dos requisitos 

 
Poderá participar do projeto estudantes que atendem os seguintes requisitos: 

● Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação a qual estão vinculados os grupos PET 
● Disponibilidade para dedicar seis  horas semanais às atividades  do projeto. 
● Ser calouro ingressante 2019.  
● Assinar Termo de Compromisso. 

 
5. Do Processo Seletivo  

 
1º Etapa 
As inscrições serão realizadas no período informado no item 2 (cronograma), através do formulário eletrônico 
disponível em https://docs.google.com/forms/d/1bSrdS7I8JgrZwRjCpoxwcN9sNFc9Ve2tjmVUrmi0he8. 

 

      2º Etapa 
Os candidatos serão entrevistados individualmente por comissão composta por, no mínimo três (03) petianos, sob               
coordenação do respectivo tutor. 
As datas, locais e horários das entrevistas serão divulgados no endereço eletrônico 
https://www.facebook.com/PETEngenhariasBG. 

 
Nas entrevistas serão utilizados os seguintes itens de julgamento para composição da nota do candidato: 

● Utilização adequada e correta da língua portuguesa; 
● Demonstração de habilidade na elaboração de respostas a questionamentos; 
● Clareza na comunicação; 
● Iniciativa; 
● Conhecimento da proposta do projeto. 
● Interesse e justificativa em participar do PET Calouro. 

 
Para realização da entrevista será exigida a entrega da seguinte documentação: 

I. Comprovante de matrícula do semestre letivo vigente (1 cópia) 
 

       3º Etapa 
       Os candidatos deverão fazer uma apresentação a respeito da sua trajetória pessoal. A apresentação deverá ter no máximo 
5 minutos e terá formato livre. 

 
 

6. Dos critérios de seleção 
 

6.1. Critério 1 – Entrevista  
A entrevista será avaliada de modo independente por cada examinador, segundo critérios citados no item 5                

deste edital. Cada examinador irá dar uma nota de 0 a 10 ao candidato. A média das notas dos membros da                     
comissão será adotada como a nota da entrevista do candidato. Esta etapa será eliminatória caso o candidato                 
não atinja a nota mínima de 6,0 ou não possua a documentação necessária. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bSrdS7I8JgrZwRjCpoxwcN9sNFc9Ve2tjmVUrmi0he8
https://www.facebook.com/PETEngenhariasBG/?ref=br_rs


6.2. Critério 2 - Apresentação 
A apresentação será avaliada de modo independente por cada examinador, segundo critérios citados no item 5                

deste edital. Cada examinador irá dar uma nota de 0 a 10 ao candidato. A média das notas dos membros da                     
comissão será adotada como a nota da apresentação do candidato. 

 
 

 

6.3. Dos pesos de cada critério 
 

Critério 
Peso 1 Peso 2 

Entrevista Apresentação 
5 5 

 
6.4. Classificação dos candidatos 

 
6.5.1.A Comissão de Seleção atribuirá a cada candidato uma nota final classificatória (NFC), de acordo com a 

seguinte fórmula: 
NFC = (peso 1 x nota do critério 1) + (peso 2 x nota do critério 2 ).  

 
6.5.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de NFC. 

7. Dos Resultados 
 

A homologação do resultado final da classificação dos candidatos será publicada na data provável informada no 
cronograma deste edital nos endereços eletrônicos: https://porteiras.s.unipampa.edu.br/petengenharias/ 

    https://www.facebook.com/PETEngenhariasBG  
 

8. Vigência do Edital 
 

Este edital é válido até 10/05/2019. Até esta data os candidatos classificados poderão ser chamados no caso de 
abertura de novas vagas. 

 
 

Bagé,  26 de março de 2019. 
 
 

Grupo PET Engenharias 
 
  

https://porteiras.s.unipampa.edu.br/petengenharias/
https://www.facebook.com/PETEngenhariasBG/?ref=br_rs
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ANEXO 1 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 

Campus PET Comissão Suplentes 

Bagé ENGENHARIAS 

Estevãn Martins de Oliveira (Tutor) 

Discente: 
Gabriella Corsini Vicente 
Jone Follmann 
Lauane Gonçalves Cordeiro da Silva 
Mariana da Rosa Borges  
Thyago Thomé do Amaral Santiago 

 

 


