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EDITAL PET-UFLA Nº 03/2014 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

 

O Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal de Lavras (PET Engenharia de Alimentos) faz saber que se encontram abertas as 

inscrições para seleção de voluntários, conforme a seguir: 

 

1- DAS VAGAS 

 

O grupo PET Engenharia de Alimentos oferece cinco vagas não remuneradas/voluntárias. 

 

2- DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia de Alimentos da UFLA; 

b) Estar cursando o  2º, 3º, 4º ou 5º período;  

c) Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 70 e apresentar, no 

máximo 1 (uma) reprovação; 

d) Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do programa;  

 

3- DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA 

 

Os interessados deverão entregar na Pró-Reitoria de Graduação da UFLA (PRG), no período de 

18/08/14 a 25/08/2014, no horário de 10:00 às 22:00 horas, os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae  (anexar cópia dos documentos/certificados para comprovar o currículum); 

b) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 

c) Histórico completo (será aceito o impresso da internet, no site do SIG); 

d) Horário individual 2014/2 (será aceito o impresso da internet, no site do SIG); 

e) Tabela de coeficientes de rendimento (será aceito a impressa da internet, no site do SIG); 

f) Vídeo de apresentação de no máximo 2 minutos (que responda a pergunta: "Por quê ser um 

membro do PET-Engenharia de Alimentos?") e que deve ser gravado em um DVD, com 

formato .wmv e entregue junto com os demais documentos. 

 

4- DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo será constituído de três etapas, sendo utilizados os critérios e pesos 

especificados na Tabela 1. A primeira etapa será constituída da avaliação do histórico escolar, 

coeficiente de rendimento e vídeo, sendo selecionados no máximo 30 candidatos para a segunda 

etapa. A segunda etapa será constituída de análise de Currículum Vitae e dinâmica de grupo, 

sendo selecionados no máximo 10 candidatos para a terceira etapa. A terceira etapa será 

constituída de uma entrevista individual.  
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A dinâmica de grupo será realizada no dia 01/09/2014. Os candidatos deverão comparecer ao 

local da dinâmica de grupo com 15 minutos de antecedência. 

A entrevista será realizada no dia 05/09/2014. O horário da entrevista de cada candidato será 

divulgado até o dia 03/09/2014, junto com o resultado da primeira etapa do processo seletivo.  

 Após a realização das três etapas do processo seletivo, serão selecionados os candidatos que 

obtiverem as maiores notas, levando-se em consideração os critérios e pesos especificados na 

Tabela 1. Serão aprovados no máximo cinco candidatos, sendo a nota mínima para aprovação 

70. 

Tabela 1 - Critérios e pesos para  o processo seletivo 

 

 

5- CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NO PERÍODO PROBATÓRIO 

 

Os candidatos selecionados no processo seletivo estarão sujeitos à avaliação probatória no 

período de 15/09/2014 até 22/12/2014. 

 

Critérios para aprovação probatória: 

- Rendimento satisfatório nas atividades realizadas ao longo do semestre; 

- Desempenho desejável dentro das gestões do grupo PET-Engenharia de Alimentos; 

- Assiduidade; 

- Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico maior ou igual a 70, após o término do 

segundo semestre de 2014. 

 

Após o período probatório será atribuída uma nota para cada candidato de acordo com os 

critérios acima, sendo a nota mínima para aprovação probatória igual a 85. Essa nota será 

utilizada para o ranqueamento de recebimento futuro de bolsa. 

 

6- DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado da primeira etapa será divulgado até o dia 29/08/2014 através do site 

(www.dca.ufla.br/petalimentos), do site da Pró-Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br) e no 

mural do PET-Engenharia de Alimentos. 

Etapa Critérios de seleção Pesos 

1ª Análise do histórico escolar, vídeo e coeficiente de rendimento 25% 

 

2ª 

Dinâmica de grupo 25% 

Análise do Curriculum Vitae 20% 

3ª Entrevista 30% 
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O resultado da segunda etapa será divulgado até o dia 03/09/2014 através do site 

(www.dca.ufla.br/petalimentos), do site da Pró-Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br) e no 

mural do PET-Engenharia de Alimentos. 

O resultado da terceira etapa e o resultado final serão divulgados até o dia 12/09/2014 através do 

site (www.dca.ufla.br/petalimentos), do site da Pró-Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br) e 

no mural do PET-Engenharia de Alimentos. 

 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A efetivação da inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das 

condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, nos limites de sua 

competência. 

Os horários e locais da realização das etapas subsequentes serão divulgados junto com o 

resultado da etapa anterior. 

 

Lavras, 10 de julho de 2014. 

 

Prof. João de Deus Souza Carneiro                                                                                                                                   

Tutor do Grupo PET Engenharia de Alimentos 

E_mail: joaodedeus@dca.ufla.br 

Telefone: 35-3829-1013 


