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EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTAS PET INFORMÁTICA

A Tutora do PET Informática, no uso de suas atribuições, declara aberta as
inscrições ao Processo de Seleção para ingresso no Programa de Educação Tutorial (PET)
Informática.
1. OBJETIVOS
O presente edital tem como objetivo selecionar discentes para atuar no Programa de Educação
Tutorial (PET) Informática.
2. DO PROGRAMA
2.1. O Programa de Educação Tutorial – PET é um Programa do Ministério da Educação do
Governo Federal do Brasil, coordenado pela Secretaria de Educação Superior – SESu e a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização.
2.2. O Programa de Educação Tutorial – PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com
tutoria de um docente, organizados a partir de formações de graduação das Instituições de Ensino
Superior do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa eextensão
e tem por objetivos:
2.2.1. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência, mediante
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.
2.2.2. Contribuir para a elevação da qualidade da formação dos estudantes de graduação, da
diminuição da evasão e promoção do sucesso acadêmico,valorizando a articulação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
2.2.3. Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação acadêmica,
científica, tecnológica e cultural.
2.2.4. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país.
2.2.5. Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela
cidadania ativa e pela função social da educação superior.
2.2.6. Estimular a vinculação dos grupos à áreas prioritárias e à políticas públicas e de
desenvolvimento, assim como a correção de desigualdades sociais, regionais e a interiorização do
programa.
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
O discente, candidato à bolsa, deve atender aos seguintes requisitos mínimos:
3.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Ciência da Computação da UFSC;
3.2. Não ser bolsista de qualquer outro programa;
3.3. Apresentar Índice de Aproveitamento Escolar (IAA) maior ou igual a 6,0(seis);
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3.4. Não apresentar conceito FI (Frequência Insuficiente);
3.5. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa sendo
10 (dez) horas semanais (no mínimo) de forma presencial no espaço físico do PET Informática
(salas 521 e 523 UFSC / CTC / INE);
3.6. Comprometer-se a assinar o Termo de Compromisso, se aprovado no processo seletivo.
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA PET:
4.1. Zelar pela qualidade acadêmica do PET;
4.2. Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
4.3. Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e extensão;
4.4. Manter bom rendimento acadêmico no curso de graduação;
4.5. Apresentar excelente rendimento nas atividades acadêmicas desenvolvidas pelo grupo;
4.6. Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho acadêmico por ano,
individualmente ou em grupo;
4.7. Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos apresentados;
4.8. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso;
4.9. Dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de graduação e do PET, com carga
horária mínima de 20 horas semanais;
4.10. Não receber qualquer outro tipo de bolsa.
5. DA BOLSA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
5.1. Quando da disponibilidade de bolsa, a mesma será paga mensalmente pelo MEC – Ministério
da Educação – no valor unitário de R$ 400,00 (QuatrocentosReais).
6. DA INSCRIÇÃO
6.1. Os candidatos que atendam aos requisitos descritos no item 3 deste Edital, deverão entregar
os seguintes documentos no escaninho1 da professora tutora Patricia Della Méa Plentz, conforme
o prazo descrito no item 10 deste Edital:
• Ficha de inscrição (em anexo neste edital);
• Cópia do RG e / ou do CPF;
• Histórico Escolar Atualizado.
6.2 As inscrições serão deferidas se todos os documentos solicitados forem entregues.

1

Os escaninhos dos professores do Departamento de Informática e Estatística (INE) encontram-se no piso
térreo do departamento, em frente ao elevador.
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7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1. O processo de seleção será conduzido pela professora tutora. Os candidatos serão avaliados
pela tutora e por uma Comissão de Seleção formada por até 2 (dois) professores do curso de
graduação e 1 bolsista do PET Informática.
7.2. O processo de seleção será composto por 2 (duas) etapas:
7.2.1. Etapa 1: Avaliação do desempenho acadêmico pela verificação do Índice Acadêmico
Acumulado (IAA) que consta no Histórico Escolar;
7.2.2. Etapa 2: Entrevista Individual com os candidatos, realizada pela Comissão de Seleção. A
entrevista tem com objetivo avaliar qualidades como iniciativa e pró-atividade do estudante em
contribuir para que os objetivos do Programa de Educação Tutorial sejam alcançados;
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. Os candidatos serão avaliados por dois critérios, a saber: Índice Acadêmico Acumulado
(IAA) que consta no Histórico Escolar e desempenho na entrevista individual. Cada critério terá
peso de 50% no cômputo da nota final.
8.2 A classificação dos candidatos se dará em ordem descrescente, da maior nota final para a
menor nota final.
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1. O resultado da avaliação dos bolsistas será divulgado nos sites da PROGRAD
(http://prograd.ufsc.br/), INE (http://ine.ufsc.br/) e PET (http://petcomputacao.paginas.ufsc.br/ ).
10. DOS PRAZOS
Etapa
Recebimento das inscrições
Divulgação do resultado da Etapa I
Entrevista
Divulgação do resultado Final

Prazo
Até 27 de Fevereiro de 2019
28 de Fevereiro de 2019 no site do PET às 18hs
A partir do dia 01 Março de 2019
A partir do dia 01 Março de 2019

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11.1. Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtido com a tutora do grupo PET
Informática, na sala 504 do Departamento de Informática e Estatística (INE) ou pelo email
patricia.plentz@ufsc.br

__________________________
Patricia Della Méa Plentz
Tutora do PET Informática
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo: ______________________________________________________________
Email: _________________________________________

Celular: ( ) _______________

Você conhece o PET Informática? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, como conheceu:
( ) SECCOM

( ) OBI

( ) Apoio à graduação

( ) Outros projetos: _________

Na sua opinião, qual o principal papel que o PET Informática deve desempenhar?

Você já participou de algum grupo ou projeto de natureza acadêmica? Quais?

Quais atividades de ensino, pesquisa e / ou extensão gostaria de desenvolver como bolsista do
PET Informática?

Você prefere realizar atividades acadêmicas (pesquisas sobre temas de interesse, minicursos,
atividades para graduação, etc) em grupos ou de forma individual?

Data e assinatura:
Florianópolis, ____ de _____________ de 2019.

____________________________

