UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E ESTÁGIOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
EDITAL PET AGRONOMIA Nº 01/2020
INTEGRANTES DISCENTES – PET AGRONOMIA/UFCG
O Programa de Educação Tutorial em Agronomia torna pública a abertura do processo de
seleção de Integrantes Discentes para o Grupo PET Agronomia/UFCG, do Curso de Graduação
em Agronomia, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, da Universidade Federal de
Campina Grande, com vistas ao preenchimento de 04 (quatro) vagas para bolsistas e 02 (duas)
vaga para não bolsista (voluntário) de acordo com o estabelecido na Lei Nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005; na Portaria MEC Nº 976, de 27 de julho de 2010, com as alterações introduzidas
pela Portaria MEC 343, de 24 de abril de 2013; no Manual de Orientações Básicas do PET (versão
2006) e neste Edital.
1. DO CALENDÁRIO
1.1. Lançamento do Edital: 23/07/2020.
1.2. Período de Inscrição: 24/07/2020 a 31/07/2020 (até 18h)
1.3. Inscrição através do e-mail: petagronomiaufcg@gmail.com
1.4. Horário de Inscrição: integral
1.5. Divulgação das inscrições homologadas: 31/07/2020 às 19h.
1.6. Etapas de seleção:
Etapa

Data

Horário

Observação

Divulgação de tema e
da ordem para
apresentação e
defesa

01/08/2020

08h

Instagram e Site do
PET Agronomia da
UFCG

03/08/2020

A partir das
08h

Google Meet
(link enviado por e-mail)

Após
apresentações

-

Apresentação e
defesa do tema +
entrevista
Análise de
currículo

03/08/2020

1.7. Divulgação do resultado: 04/08/2020, na página do PET Agronomia da UFCG
(https://peteagronomiaufcg.wixsite.com/petagronomia) e na rede social Instragram
(@pet_agronomia.ufcg).
1.8. Prazo para recurso: 01 (hum) dia útil a partir da divulgação do resultado.
1.9. Homologação do resultado final: dia 05/08/2020 (após as 08h).

1.10. Assinatura do Termo de Compromisso: dia 05/08/2020, às 09h (assinar, escanear e
encaminhar para o e-mail: petagronomiaufcg@gmail.com
2. Distribuição das Vagas
Número de
04vagas
(quatro)
02 (duas)

Curso
Agronomia
Agronomia

Vínculo
Bolsista
NãoNão
bolsista
bolsista
(voluntário)

Centro/Instituição
CCTA/UFCG
CCTA-UFCG
CCTA/UFCG

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão se inscrever os alunos do(s) Curso(s) de Graduação em Agronomia que
atendam integralmente aos seguintes requisitos:
- Estar regularmente matriculado do 2º (segundo) ao 6º (sexto) períodos do Curso de
Graduação em Agronomia, com integralização máxima de 1.800 horas e/ou 120 créditos
em disciplinas;
- Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis);
- Não ser bolsista de qualquer outro programa;
- Não possuir vínculo empregatício;
- Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa;
- Não ser ex-integrante do Grupo PET Agronomia, cuja vaga tenha gerado uma vaga para o
presente edital.
3.2. Documentação exigida:
- Histórico Acadêmico atualizado, fornecido pela Coordenação de Curso;
- Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo I deste Edital);
- Currículo vitae atualizado e com comprovação;
- Fotocópia do RG e CPF.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. Membros da comissão de seleção
Prof. Dr. Kilson Pinheiro Lopes (Tutor do Grupo PET Agronomia);
Prof. Dr. Wellington Souto Ribeiro (Professor colaborador do PET Agronomia);
Profa. Dra. Adriana Silva Lima (Professora colaboradora do PET Agronomia);
Paloma Domingues (Discente do Grupo PET Agronomia).

4.2. Etapas de seleção
4.2.1 As etapas de seleção são especificadas a seguir:
a) Apresentação e defesa, mediante sorteio, de um dos temas constante no anexo
II deste edital. Esta etapa possui caráter eliminatório e peso 4 (quatro) para fins
de classificação. Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota
inferior a 7,0 (sete) nesta etapa. Cada candidato terá 10 (dez) minutos para
apresentar o tema empregando a plataforma digital Gooogle Meet e, mais 5
(cinco) minutos para questionamentos por parte da banca examinadora.
b) Entrevista sobre a vida acadêmica do candidato e seu conhecimento sobre o
Programa de Educação Tutorial. Etapa de caráter classificatório e peso 3 (três).
c) Análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), de caráter classificatório
e peso 2 (dois).
d) Análise de currículo, de caráter classificatório (anexo III deste edital) e peso 1 (um):
4.2.2. Cada membro da Comissão deve avaliar os candidatos atribuindo notas de 0 (zero) a 10
(dez) e calculando a nota do candidato conforme os pesos descritos no item 4.2.1. A nota
final do candidato será obtida pela média aritmética simples das notas a ele atribuídas por
cada avaliador.
4.2.3. O resultado final da seleção será emitido com base na classificação dos candidatos por
ordem decrescente da nota final. Os critérios de desempate são: maior nota na
apresentação e defesa do tema; em persistindo o empate serão utilizados, por ordem de
prioridade e conforme a necessidade, os seguintes critérios: o maior CRA, a maior nota na
entrevista e, por fim, a maior nota na avaliação de currículo.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1.O processo de seleção deverá ser relatado pela comissão de seleção através do “Relatório
de Seleção de Integrantes Discentes” e enviado a Pró-Reitoria de Ensino da UFCG.
5.2. Em caso de recurso, o candidato deverá encaminhá-lo ao Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação da Pró-Reitoria de Ensino (CLAA-PRE) da UFCG.
5.3. Os candidatos aprovados e não classificados, poderão ser chamados para preencher vagas
que surgirem, decorrentes do desvinculo de algum dos discentes integrantes do grupo PET
Agronomia da UFCG, por um prazo de até 06 meses após divulgação do resultado final
deste edital.
5.4. Os candidatos selecionados deverão iniciar suas atividades imediatamente após a
divulgação do resultado da seleção, para assegurar sua condição de integrante (bolsista ou
não bolsista) do PET Agronomia;
5.5. Os casos omissos a este edital serão tratados pela comissão de seleção.

Pombal, 23 de julho de 2020
Kilson Pinheiro Lopes
Tutor do Grupo PET Agronomia

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E NÃO BOLSISTA DO
GRUPO PET AGRONOMIA/UAGRA/CCTA/UFCG

NOME COMPLETO:
Matrícula:
Identidade:

CPF:
Órgão emissor:

UF:

Data de emissão:

Data de nascimento:

Local de nascimento:

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Endereço Residencial:
N°

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:

Telefone (s):

Semestre de matrícula:

Data de ingresso no curso:

Pretende permanecer no PET Agronomia até a conclusão do Curso?
( )Sim
( )Não
Você está vinculado a algum programa da UFCG, onde você receba
bolsa remunerada?
( )Sim – Qual?___________________ ( )Não
Caso pertença a algum outro Programa como bolsista ou
voluntário, está disposto a abrir mão dele para participar
exclusivamente do PET?
( )Sim
( )Não
Categoria de vínculo ao PET Agronomia? ( ) Bolsista

Tem disponibilidade de 20 horas semanais?
( )Sim
( )Não
Tem disponibilidade aos fins de semanas e feriados?
( )Sim
( )Não

Você esta participando como voluntário de qualquer outro programa da
UFCG?
( )Sim – Qual?_____________ ( )Não
(

) Não Bolsista

Número da agência do Bando do Brasil:
Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição
para avaliação e comprometo-me a cumprir os regulamentos do programa PET-SESu/MEC. *Declaro, ainda, que não sou bolsista de qualquer
outro programa.

Pombal, PB, ___de ___________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO II – PROGRAMA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

TEMAS PARA SORTEIO
1) Agricultura e meio ambiente
2) Desafios da agronomia no semiárido
3) Práticas agroecológicas no semiárido
4) Água no semiárido

ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURRICULUM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO GRUPO PET AGRONOMIA/UAGRA/CCTA/UFCG

CANDIDATO:_____________________________________________________________________________
AVALIADOR: __________________________________________________________________________
DATA: ____/____/______
ASPECTOS

PONTOS

1. Resumo em anais (Máximo 2 trabalhos – 0,5 por trabalho)
2. TRABALHO APRESENTADOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS
2.1. Apresentação Oral – (Máximo 2 trabalhos – 0,5 por trabalho)
2.2 Painel/Pôster (Máximo 2 trabalhos – 0,5 por trabalho)
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GRADUAÇÃO
3.1. Participação em Programas de Iniciação Científica (Máximo 03 semestres –
0,5 por semestre)
3.2. Participação em Programas de Monitoria Institucional ou Voluntária –
(Máximo 02 semestres – 0,5 por semestre)
3.3 Participação em Projetos de Extensão – bolsista e/ou não bolsista (Máximo
03 semestres – 0,5 por semestre
3.4 Participação em Cursos com carga horária maior que 20 horas (Máximo 2
cursos – 0,5 por curso)
3.5. Participação na organização de eventos (Máximo 5 eventos – 0,1 por evento)
3.6. Participação em eventos como ouvinte (Máximo 5 eventos – 0,1 por evento)
4. OUTROS
4.1. Realização de Curso de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol)
4.2. Realização de Curso de informática
TOTAL

1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
10,0

PONTOS
OBTIDOS

