
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PET ENGENHARIA CIVIL – 01/2019 
 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia Civil, da Universidade             
Federal de Alagoas (UFAL), conforme dispõe a legislação vigente (Portaria n° 343, publicada             
no D.O.U. de 24 de abril de 2013, pg. 24 e 25), torna público o presente Edital, dispondo sobre                   
o Processo Seletivo para ingresso de novos integrantes para o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO             
TUTORIAL – PET. 

 
CAPÍTULO I - PREÂMBULO. 

 
Art. 1º – 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 (IES) do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,            
pesquisa e extensão. 

 
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA. 

 
Art. 2º – O Programa de Educação Tutorial está vinculado à Diretoria de Políticas e Programas                
de Graduação – DIPES, da Secretaria de Educação Superior – SESu, subordinada ao Ministério              
da Educação – MEC, sendo orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,            
pesquisa e extensão e tem os seguintes 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 Estimular 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. 
 

CAPÍTULO III - DOS COMPROMISSOS DO ALUNO BOLSISTA E NÃO BOLSISTA. 
 

Art. 3º – Os bolsistas e não bolsistas selecionados, ao assinarem o termo de compromisso,               
concordam em submeter-se às seguintes atribuições: 

 
I Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 
II Participar de todas as atividades programadas propostas pelo planejamento anual do grupo; 
III Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e             

extensão; 
IV Manter bom rendimento no curso de graduação; 
V Contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não  

 
 



 

 
 
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na            
instituição; 

VI Publicar ou apresentar em evento de natureza científica pelo menos um trabalho acadêmico             
por ano, individualmente ou em grupo; 

VII Fazer referência à sua condição de bolsista ou não bolsista do PET nas publicações e               
trabalhos apresentados; 

VIII Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 
 

CAPÍTULO IV - DAS VAGAS. 
 

Art. 4º – Este Edital destina-se ao preenchimento de vagas para ingresso imediatamente após              
divulgação do resultado. 

 
CAPÍTULO V - DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO. 

 
Art. 5º – Poderão candidatar-se a membros do PET os/as alunos/as que atendam às seguintes               
condições: 

 
I Estar regularmente matriculado como estudante de graduação, no curso de Engenharia           

Civil da Universidade Federal de Alagoas - Campus A. C. Simões: 
a. Cursando 2º (segundo), 2º (segundo), 3º (terceiro) ou 4º (quarto) período; 
b. Ser provenientes de reopção de curso em conformidade com o EDITAL DE            

REOPÇÃO Nº 011/2018 – DRCA/UFAL. 
II Não ter vínculo empregatício; 
III Apresentar rendimento acadêmico com coeficiente acumulado igual ou maior que 6,00           

(seis);  
IV Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa. 

 
CAPÍTULO VI - DO PERÍODO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO. 

 
Art. 6º – As inscrições serão realizadas no período de 14 a 22 14 a 26 de fevereiro de 2019,                    
no horário das 9h20min às 11h e de 14h às 16h, na sala de permanência do PET Engenharia                  
Civil da UFAL. A homologação das inscrições será feita no dia 25 27 de fevereiro. 
 
CAPÍTULO VII - DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO. 

 
Art. 7º – O/a candidato/a deverá apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos: 
I Cópia da carteira de identidade e CPF; 
II Cópia do histórico analítico do curso de graduação; 
III Cópia do comprovante de matrícula na UFAL; 
IV Certidão do vínculo institucional; 
V Ficha de inscrição, disponível no local; 
VI Foto 3x4. 

 



 

Parágrafo único. A ficha de inscrição de que trata o inciso IV deste artigo poderá ser                
solicitada na sala de permanência do PET Engenharia Civil. 

 
CAPÍTULO VIII - DO PROCESSO SELETIVO. 

 
Art. 8º – O processo seletivo ocorrerá nas dependências do CTEC em duas fases, e constará                
dos seguintes instrumentos de participação obrigatória:  
 
§ 1º. Atividades a serem realizadas na 1ª fase:  
 
I Análise do Histórico Analítico;  
II Dinâmica individual e em grupo; 
III Carta de intenções; 
IV Memorial; 
V Entrevista oral com a comissão de seleção. 
 
§ 2º. A atividade descrita no inciso III deverá abordar: objetivos, afetos e interesses (exemplos               
de perguntas norteadoras: “Qual é o seu objetivo de integração no PET? O que você conhece                
sobre o Programa? De quais atividades você já participou? Quais atividades te chamaram mais              
atenção? Você possui alguma proposta de atividade? O que você acredita encontrar no             
programa? O que você espera aprender? De que forma você acredita que poderá contribuir?”              
e/ou outros elementos); 
 
A carta deverá ser enviada para o e-mail petengcv@gmail.com até o dia 28 de fevereiro. O                
documento deve obedecer ao limite de duas (2) páginas. Vale ressaltar que o/a candidato/a não               
precisa, obrigatoriamente, contemplar todas as perguntas norteadoras supracitadas; 
 
§ 3º. As atividades descritas nos incisos II e V ocorrerão entre os dias 11 e 15 de março, com                    
horário a confirmar; 
 
§ 4º. A atividade descrita no inciso IV ocorrerá no horário determinado para a entrevista oral,                
na qual o/a candidato/a deverá apresentar-se de maneira autobiográfica, mostrando sua           
trajetória acadêmica e pessoal. A forma de apresentação fica a critério do/a participante, não              
podendo ultrapassar o limite de 5 minutos. Para o caso de utilização de equipamentos de               
multimídia o/a participante deverá enviar com antecedência os arquivos necessários (ex:           
apresentação de slides) para o e-mail petengcv@gmail.com até o dia 11 de março. O              
memorial deve incluir: 

a. Apresentação Pessoal (Exemplos de questões norteadoras: “Quem é você? Quais          
são as atividades que você gosta de fazer? O que você gosta de ler, ouvir e assistir?                 
Pratica ou gostaria de praticar algum esporte? Que habilidades você tem ou gostaria             
de ter? Que viagens foram inesquecíveis ou você gostaria de fazer? Já participou de              
movimentos artísticos, culturais ou sociais? Sabe algum idioma estrangeiro?” e/ou          
outros elementos que o/a candidato/a quiser escrever);  

b. Relato sobre a formação acadêmica e experiências na vida (Exemplos de perguntas            
norteadoras: “Que atividades, projetos ou programas de ensino, pesquisa ou          
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extensão você já participou? Que experiências na vida acadêmica e pessoal foram            
inesquecíveis?” e/ou outros elementos). 

 
§ 5º. Na segunda fase, as atividades serão desenvolvidas ao longo de duas semanas, nas quais                
os/as candidatos/as deverão cumprir 20 horas semanais de convivência na sala de permanência             
do PET Engenharia Civil entre os dias 18 e 29 de março, devendo esse/a participar das                
atividades que ocorrerão durante o período previsto pelo grupo; 

 
§ 6º. O não comparecimento do/a candidato/a a qualquer uma das etapas do processo seletivo               
de que trata o Art. 8º acarretará na sua eliminação. 
 
Art. 9º – Para efeito de julgamento, na primeira fase será atribuída pontuação de acordo com o                 
desempenho do/a candidato/a nas atividades descritas no § 1º. 
 

Art. 10º – Havendo empate entre candidatos/as na classificação, o desempate dar-se-á,            
sucessivamente, em favor do/a candidato/a que obtiver a nota maior no critério de: 

 
I - Entrevista oral com a comissão de seleção; 
II - Dinâmica em grupo; 
III - Carta de intenções; 
IV - Análise do histórico analítico;  
 
Art. 11º – Para efeito de julgamento, na segunda fase será atribuída pontuação de acordo com                
o desempenho do/a candidato/a nas atividades a serem realizadas nas duas semanas de             
convivência com o grupo. 

 
CAPÍTULO IX - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

 
Art. 12º – A seleção dos novos petianos será feita por uma comissão composta pela tutora e                 
demais membros do PET Engenharia Civil e por um ou mais membros externos escolhidos              
pelo grupo PET. 

 
CAPÍTULO X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO. 

 
Art. 13º - O resultado da primeira fase será divulgado no site www.petcivilufal.com e via               
e-mail entre os dias 18 e 22 de março. 
 
Art. 14º - O ingresso dos/as candidatos/as selecionados/as dar-se-á logo após a divulgação do              
resultado do processo seletivo. 
 
CAPÍTULO XI - DA DISPOSIÇÃO DAS BOLSAS. 

 
Art. 15º. As bolsas para os/as aprovados/as no processo seletivo regido por este edital serão               
alocadas conforme a sua disponibilidade no grupo, e serão destinadas, prioritariamente, às            
pessoas que apresentarem, ao final do processo, comprovação de renda bruta familiar inferior a              



 

1,5 salário mínimo per capita, por meio de autodeclaração (cujo modelo será disponibilizado). 
 
§ 1º. As bolsas ofertadas serão mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), oriundas               
de recursos do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET. Os pagamentos das            
bolsas autorizados pelo gestor do programa na SESu/MEC serão feitos pelo FNDE            
diretamente aos beneficiários, por meio de cartão magnético específico, emitido pelo Banco do             
Brasil.  
 
§ 2º. O/a petiano/a não-bolsista poderá usufruir de qualquer tipo de bolsa ofertada pela              
Instituição de Ensino, seja ela bolsa PIBIC, PIBITI, monitoria, etc. 

 
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
Art. 16º – Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela comissão de seleção. 

 
Art. 17º – Este processo seletivo será válido até a divulgação do próximo edital de processo                
seletivo de novos membros. 

 
Art. 18º – A comissão de seleção possui autonomia para realizar qualquer alteração neste              
edital que julgue necessária, com o compromisso de torná-las públicas a todos os interessados. 
 

Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Civil/UFAL, 
14 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Karoline Alves de Melo Moraes  
Tutora do PET Engenharia Civil / UFAL 


