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TERMOS E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSOS

Capítulo 01 – DOS OBJETIVOS
Os minicursos oferecidos pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PETee) têm por objetivo apresentar
ferramentas computacionais, técnicas ou procedimentos que são fundamentais para a
carreira do engenheiro eletricista e, por uma razão ou outra, não são ofertados
pela graduação. É importante observar que, por serem estes ministrados por
estudantes de Engenharia Elétrica e por se constituírem de caráter extraordinário à
graduação, tais minicursos serão limitados a uma pequena quantidade de horas de
aula. Dessa forma, o objetivo principal de sua realização é oferecer uma introdução
ao conteúdo ministrado, de modo que os participantes tenham condições adequadas
para desenvolver suas habilidades por si só do final do minicurso em diante.

Capítulo 02 – DA INSCRIÇÃO
A inscrição nos minicursos oferecidos pelo PETee se dão por seu site
(www.petee.ct.ufrn.br) e serão válidas por ordem de submissão válida, até a
totalidade das vagas ofertadas – podendo ser feitas por qualquer estudante de
graduação, pós-graduação ou servidor de qualquer instituição de ensino superior ou
técnico do Rio Grande do Norte, respeitados os eventuais pré-requisitos para certos
minicursos. O grupo PETee estipula, também, um valor de inscrição de 10 reais, que
não é obrigatório. Este valor é uma doação que o grupo solicita aos inscritos para
que possa adquirir equipamentos e instrumentos para a realização de pesquisas,
projetos de extensão e, inclusive, minicursos no manuseio do mesmo. Ao concordar
com os TERMOS E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSOS o proponente se compromete
a pagar o valor de inscrição de 10 reais. Porém, se considerar que este valor de
inscrição não é adequado, ele pode se inscrever na sala do grupo, especificando que
não deseja pagar o valor de inscrição – nenhum prejuízo em termos de conhecimento
ou certificado lhe será imposto.
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Capítulo 03 – DO CERTIFICADO
Todos minicursos oferecidos pelo PETee disponibilizam certificados de extensão, com
quantidade de horas de atividades condizentes com a duração do mesmo. Os
certificados serão fornecidos para aqueles participantes que obtiveram,
impreterivelmente, 70% da carga horária cumprida. Em todas as aulas uma lista de
chamada com os nomes dos inscritos será passada no ínicio e uma chamada oral será
feita no final, essas listas de chamada serão arquivadas e uma tabela em excel será
feita com seus resultados. Essa tabela será anexada aos arquivos da atividade de
extensão registrada no sigaa, de modo que qualquer um dos participantes poderá
consultar se mereceu ou não certificado. Se alguma dúvida persistir, ele poderá
consultar as listas de chamada e confirmar se mereceu ou não certificado. Como dito
anteriormente, só receberão certificado aqueles que cumprirem um mínimo de 70% da
carga horária, sem exceções. O certificado será disponibilizado em até 10 dias
úteis da data do último dia de aula do minicurso.

