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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO PET 

BIOLOGIA PONTAL 

 
Edital No 01/2021 

 

 

A tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Manual de Regulamentação dos 

Grupos PET MEC e PET Institucional da UFU, torna público o processo seletivo para ingresso de alunos 

no Grupo PET Biologia Pontal. 

 
1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 
1.1 O PET constitui-se em 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, que tem por objetivos: 

I - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de 

aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

II - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; 

III - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica; 

IV - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 

V - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função 

social da educação superior. 

 

1.2 São deveres do aluno bolsista e do aluno não bolsista: 

I - Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

II - Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 

III - Participar durante a sua permanência no PET das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV - Manter bom rendimento no curso de graduação; 

V - Contribuir com o processo de formação de seus colegas do curso e da UFU; 

VI - Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo; 

VII - Fazer referência à sua condição de membro do PET nas publicações e trabalhos apresentados; 

VIII - Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.  
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2 BOLSA E CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA 

 
2.1  O aluno bolsista e o não bolsista farão jus a um certificado de participação no PET após o tempo 

mínimo de um ano de participação efetiva e comprovada no Programa. A emissão do certificado só 

ocorrerá após a apresentação de relatório por parte do aluno junto ao tutor. 

2.2  O aluno não bolsista terá prioridade para substituição de um aluno bolsista, desde que preencha os 

requisitos para ingresso no PET à época da substituição. 

2.3  Após o ingresso no PET, o aluno poderá ter no máximo uma reprovação. Ou seja, duas ou mais 

reprovações implicará no desligamento do aluno. 

2.4 Não estar vinculado a qualquer outro Programa, como bolsista ou não bolsista, durante a 

permanência no grupo PET. Não são consideradas bolsas os auxílios de caráter assistencial (bolsa 

alimentação, transporte, moradia etc.). 

 

 

3 PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
3.1 Estar cursando regularmente do 3o ao 5o período nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura 

do Curso de Ciências Biológicas do Campus Pontal, no primeiro semestre letivo de 2020. 

3.2 Aluno transferido ou em condição similar deverá ter concluído pelo menos um semestre letivo no 

Curso de Ciências Biológicas da UFU. 

3.3 Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do Programa. 

 
3.4 Apresentar, no máximo, uma reprovação nos últimos dois semestres letivos (efetivamente 

cursados). 

 
3.5 Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) maior ou igual a 60. 

 
3.6 Ter expectativa de permanecer como membro do Programa por pelo menos dois anos ou até a 

conclusão do curso. 
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4 INSCRIÇÕES 

 
4.1 As inscrições ocorrerão até às 12:00 horas (meio dia) do dia 09 de abril de 2021. Para se inscrever o/a 

candidato/a deverá enviar a documentação para o e-mail: selecaopetbiopontal@gmail.com 

 

4.2 Documentação a ser enviada para formalização da inscrição: 

(1) Documento com foto (Carteira de identificação da UFU, RG ou Carteira de Habilitação); 

(2) Formulário de Inscrição (ANEXO 1) devidamente preenchido e assinado; 

(3) Histórico Escolar com CRA geral; 

(4) Curriculum Vitae com documentação comprobatória; 

(5) Tabela de pontuação do Curriculum Vitae preenchida (ANEXO II); e 

(6) “Carta de intenções” no formato Vídeo. 

 

4.3 A documentação deverá ser enviada em arquivo PDF único com os documentos, de (1) a (5) 

adicionados em sequência. 

 

4.4 Anexar a “Carta de intenções” em formato de vídeo, com duração de no máximo 5 (cinco) minutos, 

com a imagem nítida do/a candidato/a citando os aspectos abaixo, até às 12:00 horas (meio dia) do dia 

09 de abril de 2021. Atentar para a qualidade mínima de vídeo e áudio. 

● nome completo; 

● cidade e estado de origem;  

● suas intenções em participar do PET Bio Pontal, momento em que detalha as razões pelas quais 

gostaria de participar do Programa, quais suas expectativas, o que espera realizar dentro do grupo e uma 

característica positiva e uma negativa a respeito de sua dinâmica de trabalho. 

4.5 As inscrições serão deferidas após análise da documentação e o resultado será divulgado até às 

18:00 horas do dia 11 de abril de 2021, via Website (https://petbiopontal.wixsite.com/petbio) e redes 

sociais do PET Bio Pontal. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, em nenhuma 

hipótese. 

4.6 Na etapa de inscrição caberá recurso que deverá ser enviado ao e-mail do Processo Seletivo 

(selecaopetbiopontal@gmail.com) até às 18:00 horas do dia 12 de abril de 2021. O(s) resultado(s) do(s) 

recurso(s) na etapa de inscrição será(ão) publicado(s) até às 18:00 horas do dia 13 de abril de 2021. 

  



PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação 
CLAA - Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

 

 

 

5 PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 Número de vagas: 1 (uma) vaga para aluno bolsista e 3 (três) vagas para alunos não bolsistas. 

 

5.2 Critérios de seleção: o processo será composto por 4 (quatro) etapas:  

 

I- Carta de Intenções no formato Vídeo (nota de 0 a 100); 

II- Curriculum vitae (nota de 0 a 100); 

III- Prova escrita (nota de 0 a 100); 

IV- Entrevista (nota de 0 a 100). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO- A nota final dos(as) candidatos(as) será a média aritmética das 4 (quatro) 

etapas. Serão aprovados/as os/as candidatos/as que tiverem nota final maior ou igual a 60 (sessenta 

pontos). 

 

5.3 A prova escrita será realizada no dia 16 de abril de 2021, às 14:00 horas, pelo link 

https://forms.gle/uWxAXUeEED3QJSKo9 e terá duração máxima de 2 (duas) horas. O tema será 

informado no momento da prova. Recomenda-se que os/as candidatos/as compareça(m) ao espaço 

virtual de realização do processo seletivo 15 minutos antes do início da prova escrita. 

 

5.4 As entrevistas ocorrerão no dia 20 de abril de 2021, a partir das 15:00 horas, pelo link         

https://meet.google.com/jcm-cium-mwg?authuser=3, de acordo com a ordem de inscrições e com 

intervalo de 20 minutos entre os candidatos. Cada entrevista terá duração máxima de 13 (treze) minutos 

e serão gravadas. Serão parâmetros de avaliação: coerência e clareza nas respostas; apresentar postura 

ética; posicionamento coerente frente à situações hipotéticas (atividades em grupo, adversidades...) e 

conhecimento sobre as diretrizes expostas no Manual de Orientações Básicas MEC SESu, disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12228:programa-de-

educacao-tutorial-pet&catid=232:pet-programa-de-educacao-tutorial. Os(as) candidatos(as) que 

tiverem problemas de conectividade no horário de sua entrevista, deverão entrar em contato com a 

banca, pelo email selecaopetbiopontal@gmail.com para ajuste de um novo dia e horário, em até 24 

horas, para a realização da entrevista. 

 

5.5 O não comparecimento do/a candidato às referidas etapas acarretará na sua eliminação. 

 

5.6 Em caso de empate entre os(as) candidatos(as) será considerado o Coeficiente de Rendimento 

(CRA) como critério de desempate.  
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6 COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

6.5 A Comissão de Seleção será composta pela tutora, dois docentes do curso de Ciências Biológicas e 

um aluno integrante do PET Bio Pontal. 

 
7 RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

7.5 Divulgação do resultado será até às 18:00 horas do dia 28 de abril de 2021 pelo website e mídias 

sociais do PET Biologia Pontal. 

7.6 O ingresso dos candidatos classificados no grupo ocorrerá após homologação do resultado pelo 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET da UFU (CLAA). 

7.7 Este processo seletivo tem validade de 6 (seis) meses, a partir da divulgação do resultado. 

7.8 Eventual recurso deverá ser interposto até às 12:00 horas (meio dia) do dia 30 de abril de 2021. O 

candidato deverá recorrer por escrito à Comissão de Seleção, via e-mail. Em caso de não acolhimento do 

recurso pela Comissão de Seleção, o candidato poderá encaminhar o recurso ao CLAA, junto à 

PROGRAD/ Divisão de Formação Discente, no prazo de dois dias úteis após a divulgação da deliberação 

da Comissão de Seleção em relação ao recurso. 

7.9 A Comissão de Seleção terá 7 (sete) dias úteis para responder ao(s) recurso(s). 

7.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 

8 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Atividade Data Horário Local 

Divulgação do Edital 17 março até 18:00 horas Portal de Editais da UFU, website e mídias sociais do PET Bio Pontal 

Inscrição 09 abril até 12:00 horas Enviar para o e-mail: selecaopetbiopontal@gmail.com 

Resultado Inscrição 11 abril até 18:00 horas Website e mídias sociais do PET Bio Pontal 

Recurso Inscrição 12 abril até 18:00 horas Enviar para o e-mail: selecaopetbiopontal@gmail.com 

Resposta Recurso 13 abril até 18:00 horas Será enviada para o e-mail do candidato 

Prova Escrita 16 abril 14:00 horas Formulário online: https://forms.gle/uWxAXUeEED3QJSKo9 

Entrevista 20 abril 15:00 horas Google Meet: https://meet.google.com/jcm-cium-mwg?authuser=3 

Resultado Final 28 abril até 18:00 horas Website e mídias sociais do PET Bio Pontal 

Recurso Resultado Final 30 abril até 12:00 horas Enviar para o e-mail: selecaopetbiopontal@gmail.com 

Resposta Recurso 11 maio até 18:00 horas Será enviada para o e-mail do candidato 

 

9 INFORMAÇÕES SOBRE O PET 

Informações sobre o PET, incluindo o Manual de Regulamentação dos Grupos PET MEC e PET Institucional 

da UFU, podem ser obtidas na página: http://www.prograd.ufu.br/pet. 
 

Ituiutaba, 16 de março de 2021. 

 

Gabriela Lícia Santos Ferreira 

Tutora do PET Biologia Pontal/UFU
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ANEXO 1 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

me inscrevo no Processo de Seleção de Alunos para ingresso no PET Biologia Pontal, com RG: 

_____________________________, C.P.F.: _________________________________, 

telefone: (   )_________________________; email: ________________________; matriculado 

no Curso de Ciências Biológicas Modalidade (Licenciatura ou Bacharelado) 

_______________________ sob número de matrícula _________________________ e 

Período _________ declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital nº 

01/2021 e seus anexos. 

 

 

 

 

 

 

Ituiutaba, _____ de _____________ de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO 2 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

ATINGIDA 

Participação em palestra 1  

Apresentação de palestra 5  

Participação em evento científico (congressos, semanas acadêmicas, oficinas e feiras de pesquisa)  3  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento científico internacional 6  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico internacional 5  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento regional e nacional 5  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico regional e nacional 4  

Apresentação de trabalho (comunicação oral) em evento local 4  

Apresentação de trabalho (pôster) em evento científico local 3  

Participação em mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, no mínimo, 4 horas/ 
aula 

2  

Apresentação de mini-cursos, oficinas, cursos ou outros com carga horária de, no mínimo, 4 horas/ 
aula 

6  

Participação em Grupos de Estudo 2 a cada semestre  

Monitoria de disciplinas do curso de graduação (semestral) 4  

Participação em Programas Institucionais (PIBIC, PIEX, PEIC, PIBEG, PIBID, etc.) 
1
0  

Publicação de artigo em periódicos científicos indexados 
1
0  

Publicação de artigo em periódicos científicos não indexados 7  

Publicação de trabalho completo em evento científico 7  

Publicação de resumo expandido em evento científico 5  

Títulos e prêmios (menção honrosa) 2  

Organização de eventos 1 a cada 20 horas  

Curso de Língua Estrangeira com comprovação da carga horária (máx. 5 pontos) 1 a cada 100 horas  

Curso de Informática com comprovação da carga horária (máx. 5 pontos) 1 a cada 50 horas  

Curso Técnico e profissionalizante 10  

Atividade Cultural (apresentação de teatro, dança, música, etc) – máx. 5 pontos 1  

Representação estudantil em Centros ou Diretórios Acadêmicos, Colegiados de Curso, Conselhos de 

Unidade ou Superiores da UFU (máx. 10 pontos) 
5 por ano  

Projetos de ensino (PIES, PROSIGA) – (máx. 10 pontos) 5 por semestre  

Outras atividades, a critério da Comissão de Seleção. Máximo de duas atividades 10 pontos  

TOTAL   

 


