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EDITAL CES Nº 36/2015 

Seleção para bolsista do PET-Química 

 

 Pelo presente edital, tornamos público, para conhecimento dos interessados, a abertura 

de inscrições para o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal de Campina Grande, conforme disposto abaixo. 

 

 

1 – Da inscrição  

 

1.1. As inscrições estarão abertas no período de 30 de novembro de 2015 a 04 de dezembro 

de 2015 no Protocolo Setorial do CES. As condições para ingressar no programa são: 

 

1.1.1. não ser bolsista de qualquer outro programa ou projeto; 

1.1.2. não possuir vínculo empregatício; 

1.1.3. ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa; 

1.1.4. coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) maior ou igual a 6,0 (seis); 

1.1.5. estar matriculado entre o 2º e o 6º período do curso de licenciatura em química do 

CES-UFCG a partir de fevereiro de 2016; 

 

 

1.2. Para a efetivação da inscrição, exigir-se-á do candidato: 

 

1.2.1. CRA (antigo CRE); 

1.2.2. Cópia do histórico escolar; 

1.2.3. Cópia do RDM (comprovante de matrícula); 

 

2. Das vagas 

 

2.1. Estão abertas 04 (quatro) vagas. 

 

 

3. Dos compromissos do aluno bolsista. 

 

3.1. zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

3.2. participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 

3.3. participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e  

extensão; 

3.4. manter bom rendimento no curso de graduação (não sofrer reprovação); 
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3.5. 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;   

3.6. publicar ou apresentar em evento de natureza científica pelo menos um trabalho 

acadêmico por ano, individualmente ou em grupo; 

3.7. fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos 

apresentados; 

3.8. cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 

 

 

4. Condições para o Estudante continuar membro do PET Química 

  

4.1. O estudante bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos: 

  

4.1.1. conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação;  

4.1.2. desistência; 

4.1.3. rendimento escolar insuficiente; 

4.1.4. sofrer reprovação em disciplinas após o seu  ingresso no PET Química; 

4.1.5. descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias de graduação e de extensão, ou 

equivalentes; 

4.1.6. descumprimento dos deveres do estudante bolsista; 

4.1.7. prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o 

ambiente universitário. 

4.1.8. ausência em reuniões e atividades programadas pelo tutor. 

 

 

5. Do processo seletivo 

 

5.1. A primeira fase será realizada por meio de uma produção textual com tempo de duração 

de 1 hora e 30 minutos; 

 

5.2. Na quarta fase será realizada uma entrevista com os classificados na fase anterior. 

 

 

6. Cronograma da Seleção 

 

6.1. Inscrições 30 de novembro de 2015 a 04 de dezembro de 2015 nos horários de 

funcionamento do protocolo setorial; 

6.2. Deferimento das inscrições 08 de dezembro no site do CES e blog do PET Química; 
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6.3. Realização da primeira fase: no dia 09 de dezembro no bloco I às 8 h; 

6.4. Realização da segunda fase: no dia 09 de dezembro no bloco I iniciando às 14 h; 

6.5. Divulgação do resultado final: até 24 h após o encerramento da etapa anterior. 

 

 

IMPORTANTE 

 

1. Os alunos candidatos são responsáveis pelo acompanhamento dos resultados e em 

caso de aprovação devem comparecer no local, data e horários marcados para a 

realização da etapa seguinte da seleção. 

2. A avaliação escrita deve ser feita com caneta esferográfica preta ou azul. 

 

 

 

Maiores Informações 

 

 Informações sobre o processo de seleção: www.petlicquimica.blogspot.com.br ou 

jcfpaula@ufcg.edu.br. 

 

 

 

Cuité, 23 de novembro de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 

Prof. José Carlos de Freitas Paula 

Tutor do Grupo PET Lic. Química 
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UNIDADE ACADÊMICA DE BIOLOGIA E QUÍMICA 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Ao sr. Tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Licenciatura em Química 

do Centro de Educação e Saúde, professor José Carlos de Freitas 

Paula,eu,____________________________________________________________________

residente  à rua _____________________________________________nº 

________________, Bairro ______________________________________, na cidade 

de______________________ do estado____________________CEP:______________Fones: 

Fixo:(____)_________________ 

Celular: (_____)________________,  e-mail________________venho requerer, a Vossa 

Senhoria, inscrição no processo seletivo regido pelo Edital CES nº 36/2015, de seleção de 

bolsistas para o PET Licenciatura em Química, do Centro de Educação e Saúde, da 

Universidade Federal de Campina Grande. 

 

 

Cuité, ___________de _______________ de 2015. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 


