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EDITAL DE SELEÇÃO 01/2016

O Departamento de Matemática da Universidade de Federal de Ouro Preto (UFOP)
torna público o processo de seleção para bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET),
da Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC), do Curso de Matemática. Os interessados
deverão atender aos requisitos e obedecer ao cronograma de atividades especificado neste
edital.

1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA

O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por grupos organizados a
partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país, orientados pelo
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Seus objetivos são:

• Desenvolver atividades acadêmicas
em padrões de qualidade de excelên-
cia, mediante grupos de aprendiza-
gem tutorial de natureza coletiva e in-
terdisciplinar;

• Contribuir para a elevação da quali-
dade da formação acadêmica dos alu-
nos de graduação;

• Estimular a formação de profissionais
e docentes de elevada qualificação téc-

nica, científica, tecnológica e acadê-
mica;

• Formular novas estratégias de desen-
volvimento e modernização do ensino
superior no país;

• Estimular o espírito crítico, bem como
a atuação profissional pautada pela ci-
dadania e pela função social da educa-
ção superior.

2 INSCRIÇÕES E VAGAS

• As inscrições será realizada exclusivamente via formulário eletrônico disponível na
nossa pagina oficial, a saber, http://www.petmat.ufop.br.

• Serão ofertadas 3 vagas para bolsistas.

3 ORIENTAÇÕES

No ato da inscrição on-line, o estudante deverá:

1. Preencher formulário eletrônico;

2. Anexar termo de compromisso, disponível no site oficial do PETMAT, devidamente
assinado apenas pelo aluno.

3. Anexar Histórico escolar disponível no sistema MinhaUOP.
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4 REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELE-
TIVO

• Estar regularmente matriculado no curso de matemática (licenciatura ou bachare-
lado).

• Ter apresentado um coeficiente de rendimento escolar (geral) maior ou igual a 5,0.

• Estar entre o 2o e o 7o período do curso.

5 CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DO(A) ALUNO(A) PET

• Ter sido aprovado no processo seletivo.

• Não acumular outra bolsa de outro programa ou projeto.

• Comprometer-se a dedicar no mínimo 20 horas semanais às atividades do PET.

6 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

A seleção será feita em duas etapas, divididas em fases. A primeira etapa, de caráter
eliminatório e classificatório, consiste de uma avaliação escrita (prova de conhecimento
sobre temas referentes às disciplinas Cálculo I e GAAL) e da análise do histórico escolar.
A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste de uma entrevista com
a Comissão responsável pela seleção.

1. As atividades do processo seletivo serão realizadas de acordo com o cronograma a
seguir:

• Período de Inscrições
(a) De 11/04/2016 às 21/04/2016
(b) Local: Site oficial do PET MAT.

• 1a Etapa
(a) Prova de Conhecimentos: Dia 23/04/2016 ( sábado ), de 9h às 12h, na sala

PET MAT.
(b) Análise de Histórico Escolar: Dia 23/04/2016 ( sábado ), de 9h às 12h, na

sala PET MAT, pela comissão de avaliação.
(c) Divulgação do resultado desta etapa: 24/04/2016 no site oficial do PET-

MAT.
• 2a Etapa

(a) Entrevista e análise de ficha de inscrição a partir 14h no dia 25/04/2016,
seguindo a ordem do resultado divulgado da 1a etapa, na sala do PETMAT.

(b) Divulgação do resultado desta etapa: 26/04/2016 no site oficial do PET-
MAT.

2. Na tabela a seguir, consta a pontuação máxima atribuída a cada fase do processo
seletivo.

Etapa Fase Pontuação Máxima
1a Etapa Prova de Conhecimento 70

Analise de Histórico escolar 15
2a Etapa Entrevista e análise da ficha de inscrição 15

Total 100
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3. Dos critérios de avaliação e classificação

(a) Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50 na
primeira etapa.

(b) Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes das pontuações totais obtidas nas duas etapas e constituirão a lista
de aprovados.

7 VALIDADE DO PROCESSO

Este processo tem validade até o 12/2016. Assim, caso haja candidato aprovado, mas
não selecionado dentro do número de vagas, eventualmente poderá vir a ser convocado
para ocupar nova vaga que surja durante o ano letivo de 2016.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Informações adicionais sobre o PET poderão ser obtidas no sítio: http://portal.
mec.gov.br/pet..

2. O candidato selecionado deverá iniciar as suas atividades imediatamente após a
divulgação do resultado da seleção, para assegurar sua condição de bolsista;

3. O bolsista do grupo PETMAT receberá mensalmente bolsa no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) pago diretamente pelo FNDE.

4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão responsável pela seleção.

O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Preto, 10 de abril de 2016.

Prof. Thiago F. Santos
Tutor do Grupo PET Matemática

Universidade Federal de Ouro Preto
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