MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

EDITAL INTERNO No 019/2017
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL – ENGENHARIA FLORESTAL

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Portaria nº 976MEC de 27/07/2010 alterada pela Portaria 343-MEC de 24.04.2013, e no Manual de Orientações Básicas do
Programa de Educação Tutorial (2006), torna pública a seleção e condições de participação no processo seletivo
para ingresso de estudantes de graduação como bolsistas no PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
(MEC/SESu/SECAD) ENGENHARIA FLORESTAL.

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVO: Seleção de novos integrantes do PET- Engenharia Florestal
NÚMERO DE VAGAS: 7 (1 bolsista e 6 não bolsistas)
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 17 de julho a 28 de julho de 2017
PROVAS: 01 e 02 de agosto de 2017
LOCAL: Auditório do DCFL

6. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROMISSOS DO ALUNO CANDIDATO (Art. 17 da
Portaria MEC no 976/2010)

6.1.

Estar regularmente matriculado Curso de Engenharia Florestal da UFRPE;

6.2.

Estar cursando entre o 2º e o 8º período*;

6.3.

Não ser bolsista de qualquer outro programa;

6.4.

Apresentar bom rendimento acadêmico de acordo com os parâmetros fixados pelo
colegiado máximo de ensino de graduação da IES, ou seja, ter coeficiente de
rendimento escolar igual ou superior a 6,0 (seis);

6.5.

Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa;

6.6.

Não apresentar vínculo empregatício.

6.7.

Assinar o Termo de Compromisso, quando aprovado na seleção, para ingresso no PET.
(*) OBS: O candidato a bolsista do PET precisará ter pelo menos um tempo mínimo de
um ano faltando para a conclusão do seu curso, com pretensões de permanecer no
mínimo um ano no PROGRAMA.
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7. DAS INCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
7.1.

A inscrição deverá ser realizada na Sala do PET/Florestal no horário das 9h às 12h e 14h
às 17h;

7.2.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível na Sala do PET/Florestal;

7.3.

Entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;
b) Cópia do Histórico Escolar atualizado, emitido pelo DRCA, ou pelo Apoio Didático
(SIG@), devidamente assinado;
c) Currículum vitae atualizado, na Plataforma Lattes, com a documentação
comprobatória em anexo;
d) Xerox do RG e CPF.

7.4.

O candidato se responsabiliza pela documentação entregue, que não será conferida
pelo petiano no ato da inscrição. Aqueles que não entregarem documentação completa
terão suas inscrições indeferidas.

8. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será constituída de quatro etapas:
1º PROVA ESCRITA: Esta será dividida em duas partes: REDAÇÃO (o candidato deverá discorrer
no máximo 30 linhas sobre um tema previamente definido pela comissão, relacionado à um
tema atual da área relacionada a Engenharia Florestal) e QUESTÕES referentes ao Manual de
Orientação Básica do PET/Portarias 975 e 976; a prova será dia 01 de agosto de 2017 e terá
início previsto as 09h00 e término as 11h00.
2º DINÂMICA DE GRUPO: Esta etapa será realizada no dia 01 de agosto de 2017 com início as
14h00.
3º ENTREVISTA: Será realizada por uma banca composta pelo tutor do grupo, um tutor
convidado, um professor do Departamento de Ciência Florestal e dois integrantes do PETFlorestal. Esta etapa será realizada no dia 02 de agosto de 2017 com início as 09h00;
Atenção: O atraso do candidato (tolerância máxima de atraso de 10 minutos) ou o não
comparecimento em uma das três etapas da seleção desclassifica automaticamente o candidato.
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4º ANÁLISE DE CURRÍCULO E CARTAS DE RECOMENDAÇÃO: Esta etapa será realizada no dia 01
de agosto de 2017 com início as 09h00.
OBS: O histórico será o parâmetro utilizado na análise curricular e comprovação do
bom rendimento acadêmico de acordo com os parâmetros fixados pelo colegiado
máximo de ensino de graduação da IES segundo o art. 17 da Portaria MEC no
976/2010
O critério de avaliação considerará a atribuição dos seguintes pesos: prova escrita (E1) com peso de
30%; dinâmica de grupo (E2) com peso de 10%; avaliação curricular (E3) representando 20%; entrevista
(E4) compondo 40% da nota; sendo a média final do candidato, obtida pela média ponderada desses
itens, de acordo com a fórmula abaixo:

9. DISPONIBILIDADE DE BOLSAS
Uma (1) vaga será para bolsista imediato e seis (6) para não bolsistas. Os alunos selecionados a
ocuparem as vagas oferecidas ficarão aguardando a disponibilidade de bolsa no valor de R$ 400,00,
seguindo-se a ordem de classificação na seleção e de acordo com a avaliação de desempenho nas
atividades do grupo.
10. VALIDADE DO PROCESSO E RECURSOS
10.1.

A seleção é válida por seis (6) meses, contados a partir da aprovação do relatório final de
seleção pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do Programa de
Educação Tutorial na UFRPE e, no caso de vacância, podendo vir a ser chamado o aluno
que estiver na ordem decrescente na classificação.

10.2.

Qualquer recurso contestando o resultado do Processo Seletivo deverá ser apresentado
em até dois dias úteis após a divulgação dos resultados, e deve ser entregue de forma
presencial na sala do PET Engenharia Florestal. Vale ressaltar que recursos relativos à
primeira etapa da seleção, que envolve a entrega correta dos documentos, deve
respeitar o exposto no item 7.3.
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11. DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO
ATIVIDADES
Período de inscrição

LOCAL
Sala do PET/Florestal no

DATA E HORÁRIO
17 a 26 de julho de 2017
9h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00

Divulgação das inscrições
Homologadas
Período de solicitação de
recurso das inscrições
indeferidas
Avaliação escrita (redação e
questões específicas)
Análise do currículo

DCFL-UFRPE
Sala do PET - Engenharia
Florestal
Sala do PET - Engenharia
Florestal
Auditório do DCFL

Sala do PET - Engenharia
Florestal

Dinâmica de grupo

Entrevista com os candidatos

Divulgação do Resultado Final da
Seleção

27 de julho
28/07/2017

01 de agosto de 2017
às 09h00
01 de agosto de 2017

Auditório do DCFL

às 09h00
01 de agosto de 2017

Auditório do DCFL

às 14h00
02 de agosto de 2017

Mural do PET/Florestal

às 09h00
04 de agosto de 2015
às 16h00

Recife, 05 de julho de 2017

Prof. Marcelo Nogueira
Tutor PET/Engenharia Florestal

Prof. Paulo Guilherme Vasconcelos de Oliveira
Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

Profª Maria do Socorro de Lima Oliveira
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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ANEXO I
LITERATURA RECOMENDADA
1. Manual
de
Orientações
Básicas
disponíveis
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes )

no

site

do

MEC

(

2. Portaria MEC No. 976, de 27 de julho de 2010, com destaques para os artigos 18 a 22,
disponíveis no site do MEC (http://portal.mec.gov.br)
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO PET FLORESTAL 2017
NOME DO CANDIDATO:_________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/______/__________.
E-MAIL: _____________________________________________________________________________
CPF: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___ ___ - ___ ___
TELEFONE: (___ ___) ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
CELULAR: (___ ___) ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
INGRESSO NA UFRPE (ANO/SEMESTRE): 20 ___ ___ / ___ PERÍODO ATUAL: ______
TURNO:

(

)

MANHÃ

(

)

TARDE

REALIZA ESTÁGIO EXTRACURRICULAR?
(

) NÃO

(

) SIM - INFORMAR:DATA DE INÍCIO, ÁREA, LOCAL/DEPARTAMENTO:

____________________________________________________________________________________
DISPONIBILIDADE DE DIAS E HORÁRIOS:
____________________________________________________________________________________
DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS: ( ) SIM ( ) NÃO
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA? (
) EXCEL (

) SIM

) POWERPOINT (

(

) NÃO

(

) WORD (

) CORELDRAW (

) PHOTOSHOP

(

) AUTOCAD. QUAL?______________

(

) OUTRO(S). QUAL(IS)?______________________________________________________________

Obs: A efetivação da inscrição ocorrerá mediante apresentação de todos os documentos necessários
para inscrição pelo candidato.

_______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PET FLORESTAL 2017

Declaramos para os devidos fins que _______________________________________
_________________________________________, aluno (a) do ______ período do Curso de Engenharia Florestal
da UFRPE se inscreveu no processo seletivo do Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Florestal
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a ser realizado entre os dias 01 e 02 de agosto de 2017.
.
Recife, ______ de __________ de 2017.

_________________________________
Petiano responsável pela inscrição

