
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

CAMPUS SETE LAGOAS
PET AGRONOMIA

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
Edital no 2022/01

O Grupo PET - AGRONOMIA torna público o presente Edital de seleção de novos bolsistas e cadastro de
reserva de vagas, a ser realizado de acordo com o disposto na portaria 976 de 27 de julho de 2010 do
Ministério de Estado da Educação - MEC, na Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005 e no Manual de
Orientações Básicas PET - 2010. E conforme as necessidades e/ou conveniências institucionais.

1. OBJETIVO

1.1. Este Edital tem por objetivo a seleção de alunos bolsistas para o Grupo PET Agronomia, e a
construção de um novo cadastro de reserva de vagas.

2. DAS VAGAS

2.1. Estão sendo ofertadas duas vagas para bolsistas e três para cadastro de reservas do grupo PET
referido no item 1 de ampla concorrência.

3.  REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS
Para ingressar no Programa de Educação Tutorial – PET são imprescindíveis os seguintes requisitos:
•   Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Agronômica do campus Sete Lagoas da UFSJ;
•   Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis);
•  Participar pelo período mínimo de dois anos para receber o certificado;
• Não ser bolsista de qualquer outro programa (exceto auxílio socioeconômico) no momento da assinatura
do termo de compromisso com o PET;
•   Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa;
•   Assinar o Termo de Compromisso;

4.  INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas pelo formulário eletrônico disponível em:
https://forms.gle/wpF3nvN2aYTvxnvu7 entre os dias 19 de abril a 15 de Maio 2022.

5.  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
O candidato deverá anexar ao formulário os seguintes documentos, em formato PDF e em arquivo único:
●        Atestado de matrícula, emitido pela DICON/UFSJ;
●        Extrato escolar, emitido pela DICON/UFSJ;
● Formulário de apresentação, onde o candidato descreve sua vida acadêmica e suas intenções e

propostas em relação ao PET (modelo disponível no site http://www.petagronomia.com/). Deve ser
enviado em PDF;

http://www.petagronomia.com/


• Ter conhecimento prévio da Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005, o Manual de Orientações Básicas
PET – 2006 e a portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010 do MEC.

6.  COMPOSIÇÃO DA BANCA DE SELEÇÃO
Os membros da banca de seleção serão divulgados dia 16 de Maio  no site http://www.petagronomia.com/

7.  REALIZAÇÃO
O processo seletivo se dará em duas etapas:
1ª etapa: Prova (Eliminatória e classificatória): Os inscritos irão realizar uma avaliação teórica que será
realizada no dia 20 de Maio às 12h no prédio de aulas. O local da prova será divulgado no site do PET e
nas redes sociais, além de informado via email. O tempo máximo para finalizar a prova será de 50
minutos. O conteúdo abordado será referente ao Programa de Educação Tutorial, ao grupo PET
Agronomia e as atividades que este realiza. Todo material de estudo necessário encontra-se disponível no
site http://www.petagronomia.com/ .
Serão classificados até o dobro do número de vagas disponíveis no item 2 deste edital. Os candidatos (as)
aprovados (as) serão aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 60,0 pontos entre os critérios de
avaliação de um total de 100,0 (cem) pontos. Os (as) candidatos (as) que não atingirem a pontuação
mínima serão eliminados do Processo Seletivo.

2ª Etapa: Entrevista (Classificatória): A entrevista dos(das) candidatos(as) selecionados(as) para esta
etapa ocorrerá no dia 27 de Maio , a partir das 11:00 na sala de videoconferência no prédio principal.. O(a)
candidato (a) será entrevistado (a) pela banca examinadora por tempo aproximado de 20 minutos. As
questões que nortearão a entrevista versarão sobre as habilidades dos candidatos e conhecimento sobre o
PET. A entrevista é de caráter eliminatório e classificatório. A nota será obtida a partir do cálculo da
média aritmética simples das notas atribuídas por cada um dos membros da banca examinadora,
arredondando-se para uma casa decimal. Os (as) candidatos (as) que não atingirem a pontuação mínima na
entrevista serão eliminados de todo o Processo Seletivo. A nota dos (as) candidatos (as) na entrevista será
baseada nos seguintes critérios: a) Domínio e capacidade de articulação das perguntas realizadas (60
pontos); b) Clareza, coerência e objetividade na exposição das ideias  (40 pontos).

8. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O cálculo da nota final de cada candidato(a) será a média dos resultados obtidos na avaliação da Prova e
da Entrevista, arredondando-se para uma casa decimal. O candidato que não comparecer em uma das
etapas do processo seletivo será desclassificado..

9.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão aprovados os estudantes que obtiverem melhor classificação até o limite do número de vagas
disponibilizadas neste edital.
Em caso de empate, será obedecido o seguinte critério de desempate:
- O candidato com maior coeficiente global de rendimento;
- Maior nota na primeira etapa
- Maior nota na segunda etapa
- Maior idade

10.  DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
10.1 - As vagas serão ocupadas à medida que estiverem disponíveis;
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10.2 - As chamadas poderão ocorrer no período de até 6 meses após a divulgação do resultado final, de
acordo com a classificação final;
10.3 - O aluno terá quarenta e oito horas após o envio da convocação de chamada para confirmar a
ocupação da vaga. Caso não responda ou não queira assumir a vaga no momento chamado, será
remanejado para o último lugar da classificação.

11.  ATRIBUIÇÕES DO PETIANO
•   Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
•   Manter bom rendimento no curso de graduação;
•   Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso;
• Dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de graduação e do Programa de Educação Tutorial
com carga horária de 20 horas semanais.

12. CRONOGRAMA
●  19 de Abril até 15 de Maio - Período de inscrições;
●  16 de Maio   - Divulgação da lista de inscrições homologadas e da banca examinadora;
● 20 de Maio - Primeira etapa (prova escrita) de 12h às 12h50min
● 23 de Maio  - Divulgação dos aprovados na primeira etapa;
● 24 de Maio - Prazo para interposição de recurso da primeira etapa;
● 25 de Maio - Divulgação dos candidatos classificados na primeira etapa, após recurso;
●   27 de Maio - Entrevista à partir das 11h
●   28 de Maio - Divulgação do resultado final;
●   30 de Maio  - Prazo para interposição de recurso;
●  31 de Maio - Divulgação do resultado final após recurso.

13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - O presente edital tem o objetivo de tratar apenas das questões acadêmicas que envolvam o PET e
seus objetivos;
13.2 - A validade do presente edital é de 6 (seis) meses a partir da data de divulgação do resultado final;
13.3 - Os recursos deverão ser redigidos e encaminhados para o email petagroufsj@gmail.com no prazo
estabelecido;
13.4 - Os casos não previstos neste edital serão examinados pela banca examinadora;

Sete Lagoas, 19 de abril de 2022

Prof. Dr. José Carlos Moraes Rufini
Tutor do Grupo PET – Agronomia / UFSJ


