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EDITAL 001/ 2011 – DA/CBS/UFSC 

 
Seleção de Estudantes para o  

Programa de Educação Tutorial (PET) - Ciências Rurais 
 
A Diretora Acadêmica, profa. Mônica Aparecida Aguiar dos Santos, UFSC/Curitibanos vem 
comunicar através deste edital que se encontram abertas, no período de 11 a 20 de abril de 
2011, as inscrições para a seleção de estudantes interessados em participar do Programa de 
Educação Tutorial (PET) - Ciências Rurais. 
O PET constitui-se num programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados 
a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país, orientados pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, definidos pela Portaria 
MEC n. 976, de 27 de julho de 2010. 
 
1.  Dos objetivos do grupo PET:  
1.1 Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 
1.2 Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação; 
1.3 Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica; 
1.4 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país; 
1.5 Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela 

cidadania e pela função social da educação superior. 
 
2.  Das condições de participação: 
Poderá ser bolsista do PET-Ciências Rurais o aluno que atender aos seguintes requisitos: 
2.1 Estar regularmente matriculado e cursando, no momento da inscrição no mínimo a 

segunda fase do referido curso; 
2.2 Não poderá acumular bolsas ou possuir qualquer vínculo empregatício; 
2.3 Apresentar bom rendimento acadêmico com coeficiente de rendimento escolar (IAA) 

maior ou igual a 6,0.  
2.4 Não possuir reprovação por freqüência insuficiente; 
2.5 Não possuir mais de uma reprovação em disciplinas por nota;   
2.6 Ter disponibilidade para dedicação de 20 (vinte) horas semanais às atividades do 

programa. 
 
3. Das atribuições do bolsista PET: 
3.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 
3.2 Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 
3.3 Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 
3.4 Manter bom rendimento no curso de graduação 
3.5 Publicar ou apresentar em evento de natureza científica, um trabalho acadêmico por 

ano, individualmente ou em grupo; 
3.6 Fazer referências à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos 
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apresentados. 
3.7 Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso do Bolsista. 
 
4. Da bolsa do programa PET: 
4.1 Número de bolsas oferecidas: 04 bolsas; 
4.2 O aluno bolsista do grupo PET receberá mensalmente uma bolsa no valor de trezentos 

e sessenta reais (R$ 360,00); 
4.3 O bolsista fará jus a um certificado de participação no PET após um período mínimo de 

2 (dois) anos de participação efetiva e comprovada no programa, emitido pela UFSC. 
 
5. Das condições de desligamento do aluno bolsista:  
5.1 Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 

graduação; 
5.2 Desistência;  
5.3 Coeficiente de rendimento de cada semestre letivo menor que 6,0 (seis);  
5.4 Acumulo de 2 (duas) reprovações após seu ingresso no PET; 
5.5 Descumprimento das condições e atribuições previstas nos itens 2 e 3 deste edital; e 
5.6 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o 

ambiente universitário. 
 
6. Da inscrição e documentos necessários: 
As inscrições para a seleção do PET- Ciências Rurais serão realizadas no período de 11 a 20 
de abril de 2011, no horário das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min, na secretaria 
acadêmica do curso com Delson ou Kauê. 
No ato de inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 
- Ficha de inscrição (com declaração de ciência de que caso seja contemplado não poderá 
acumular bolsas ou ter qualquer vínculo empregatício); 
- Histórico escolar atualizado; 
- Atestado de matricula atualizado; 
- Curriculum Vitae (modelo Lattes);  
- Cópia do CPF;  
- Cópia da Carteira de Identidade. 
 
7. Da seleção dos bolsistas: 
A seleção dos bolsistas para o PET - Ciências Rurais ocorrerá em duas etapas: 
1ª etapa: Análise do histórico escolar e do Curriculum Vitae de caráter eliminatório e 
classificatório; 
2ª etapa: Entrevista com membros da comissão de seleção, de caráter eliminatório e 
classificatório; 
Composição da comissão de seleção: 
Titulares: Profs. Beatriz Garcia Mendes Borba, Zilma Isabel Peixer e Monica Aparecida 
Aguiar dos Santos. 
Suplentes: Profs. Neusa Steiner, Dilma Budziak e Joni Stolberg. 
 
8. Agenda:  
8.1 Período de inscrição: 11 a 20 de abril de 2011; 
8.2 Análise do histórico escolar e do Curriculum Vitae: 26 de abril de 2011; 
8.3 Entrevistas: 27, 28 e 29 de abril de 2011. 
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8.4 Resultado: 03 de maio de 2011. 
 
Obs.: Data, local e horário das entrevistas dos bolsistas pré-selecionados serão divulgados 
juntamente com o resultado da análise do histórico escolar e do Curriculum Vitae (primeira 
etapa do processo de seleção).  
 
Casos omissos neste edital serão analisados e definidos pela comissão instituída. 
 
 
 
 Curitibanos, 08 de abril de 2011.  
 
 
 
 

Profa. Dra. Monica Aparecida Aguiar dos Santos 
Diretora Acadêmica UFSC / Campus de Curitibanos 

Portaria 1101/GR/2010 


