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EDITAL 01/ PET EMB / UFSC / 2022

Estão abertas inscrições, no período entre 09 e 23 de maio, para ingresso de discentes

bolsistas e voluntários no Programa de Educação Tutorial PET-EMB do Centro

Tecnológico de Joinville da UFSC, conforme estabelecido neste Edital

1. VAGAS
O presente edital tem como objetivo selecionar discentes para atuar no Programa de

Educação Tutorial (PET) do Centro Tecnológico de Joinville da UFSC, no seguinte

quantitativo:

● 07 (sete) discentes bolsistas

● até 06 (seis) discentes voluntários (sem bolsa)

2. DO PROGRAMA
2.1. O Programa de Educação Tutorial - PET é um Programa do Ministério da

Educação do Governo Federal. 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 e extensão e

tem por objetivos:

2.1.1. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência,

mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.

2.1.2. 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.

2.1.3. Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação

acadêmica, científica, tecnológica e cultural.

2.1.4. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino

superior no país.

2.1.5. Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética,

pela cidadania ativa e pela função social da educação superior.
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2.1.6. Estimular a vinculação dos grupos às áreas prioritárias e à políticas públicas e de

desenvolvimento, assim como a correção de desigualdades sociais, regionais e a

interiorização do programa.

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1. O discente candidato deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

3.1.1. Estar regularmente matriculado a partir da 2ª fase dos cursos de graduação do

CTJ;

3.1.2. Apresentar Índice de Aproveitamento Escolar (IAA) maior ou igual a 6,0 (seis);

3.1.3. Assinar o Termo de Compromisso, se aprovado no processo seletivo;

3.1.4. Não apresentar conceito FI (Frequência Insuficiente) em seu histórico escolar;

3.1.5. No caso de candidato às bolsas, não ser bolsista de qualquer outro programa e ter

disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa;

3.1.6. No caso de candidatos para participarem como voluntários no programa, ter

disponibilidade para dedicar 06 (seis) horas semanais às atividades do PET;

3.2. No ato de inscrição, o candidato deverá expressar como deseja concorrer às vagas

disponíveis.

4. DOS DEVERES DO DISCENTE PARTICIPANTE DO PET
4.1. São deveres de todos os participantes discentes do PET:

4.1.1. Zelar pela qualidade acadêmica do PET;

4.1.2. Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;

4.1.3. Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e

extensão;

4.1.4. Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos

apresentados;

4.1.5. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso;

4.2. Aos participantes bolsistas, aplica-se o disposto no item 4.1 e, adicionalmente:

4.2.1. Apresentar um excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor, sendo que,

caso o bolsista apresente 02 (duas) reprovações acumuladas, após a sua entrada

no PET, será desligado do programa;

4.2.2. Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho acadêmico

por ano, individualmente ou em grupo;
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4.2.3. Dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de graduação e do PET, com

carga horária mínima de 20 horas semanais;

4.2.4. Não receber qualquer outro tipo de bolsa;

4.3. Aos participantes voluntários, aplica-se o disposto no item 4.1 e, adicionalmente:

4.3.1. Manter bom rendimento no curso de graduação;

4.3.2. Não apresentar conceito FI (Frequência Insuficiente) em seu histórico escolar;

4.3.3. Dedicar-se às atividades do curso de graduação e do PET, com carga horária

mínima de 06 horas semanais no PET.

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 (Quatrocentos Reais).

5.2. Dentro do prazo de um ano da divulgação dos resultados deste Edital, os discentes

que ingressarem no Programa como voluntários terão preferência na ocupação de

eventuais bolsas vacantes, sem necessidade de novo processo seletivo, desde que

atendam aos requisitos mínimos expressos neste Edital, e mediante avaliação do

tutor do PET-EMB com relação ao seu desempenho no Programa.

6. INSCRIÇÃO E PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1. Os Candidatos ao Programa PET, que atendam aos requisitos descritos no item 3

deste Edital, deverão enviar por e-mail (petemb.ufsc@gmail.com), no prazo
entre os dias 09 e 23 de maio de 2022, cópias dos seguintes documentos:

● Ficha de Inscrição anexa, completamente preenchida;

● Cópia do RG e CPF;

● Histórico Escolar completo e atualizado (pode ser o histórico eletrônico do

CAGR);

6.2. O processo de seleção será realizado por uma Comissão de Seleção formada por:

● Tutor do PET-EMB, na presidência;

● Dois professores do CTJ;

● Dois discentes bolsistas do PET-EMB.

6.3. A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas:

mailto:petemb.ufsc@gmail.com
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6.3.1. Etapa 1 (eliminatória): Análise do desempenho acadêmico, conforme seu Histórico

Escolar, visando a verificar se o estudante possui os requisitos de desempenho

acadêmico expostos no item 3 deste edital;

6.3.2. Etapa 2 (classificatória): Entrevista Individual com o Candidato com objetivo de

avaliar a sua contribuição para apresentar iniciativas em prol da organização e

sociedade e comprometimento em envolver-se com o PET-EMB, além dos demais

requisitos expostos no item 3 deste edital.

6.4. A Comissão de Seleção atribuirá uma nota entre 0,0 e 10,0 para cada candidato

não eliminado na etapa 1, baseada em seu desempenho na entrevista individual.

6.5. A Comissão de Seleção é soberana na avaliação dos candidatos, não cabendo

recurso ao mérito de suas decisões.

6.6. O candidato não eliminado às vagas de bolsista do Programa e que foi classificado

além do número de vagas disponíveis, concorrerá automaticamente às vagas de

discentes voluntários.

6.7. Uma vez coletadas as inscrições, o cronograma com as datas das entrevistas e

resultados serão divulgados aos inscritos (por email) e também no site do

PET-EMB  (http://petemb.ufsc.br/).

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
7.1. Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtido com os membros do PET e

com o Prof. Alexandro Brito (alexandro.brito@ufsc.br).

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Tutor do Programa de Educação Tutorial

Centro Tecnológico de Joinville

Universidade Federal de Santa Catarina

http://petemb.ufsc.br/
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO – PET EMB

Instrução: Preencher todos os dados solicitados na Ficha de Inscrição e encaminhar
esta ficha de inscrição, juntamente com os demais documentos, na forma descrita
no Edital de Seleção.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Nome:

Matrícula:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

E-mail:

Telefone:

Data de nascimento:

1. FORMA DE INGRESSO NO PET-EMB:

Como o candidato deseja concorrer às vagas do PET-EMB

(    ) apenas como bolsista     (  ) apenas como voluntário              (  ) ambas

2. IDIOMAS:

Informar o nível: sem conhecimento, básico, intermediário, bom, avançado

Idioma Nível
Inglês
Alemão
Francês
Espanhol
Outro. Qual?:
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3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:

3.1. Qual a sua área de interesse no seu curso de graduação? Por quê?

3.2. Quais os conhecimentos e/ou habilidades que você tem e julga ser importante para
o PET?

3.3. Você já recebeu alguma bolsa? Se Sim, qual? Por quanto tempo?

3.4. Você já participou de algum projeto e/ou atividade acadêmica extracurricular (não
bolsista)? Se sim, qual? Por quanto tempo?

3.5. Você já publicou algum artigo científico? Se sim, qual o tema? Onde (evento)?



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

CAMPUS JOINVILLE

4. INFORMAÇÕES GERAIS:

4.1. Quais cursos você já fez? (Cursos extra-acadêmicos)

4.2. Você possui alguma experiência profissional? Se sim, qual? Onde? Por quanto
tempo?

4.3. Você já fez algum tipo de trabalho voluntário?  Se sim, qual ? Onde? Por quanto
tempo?

4.4. Qual seu objetivo ao procurar a seleção do PET-EMB?

4.5. Qual(is) projeto(s) que você acha interessante o PET desenvolver?
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4.6. Outras informações que você julga relevante:


