PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET

Inscrição para Seleção – 2014 (Fevereiro)
Nome:
Data de Nascimento:

/

/ 19

Local Nasc.:

UF:

Filiação:
Endereço Completo:
e-mail :
Cidade:

UF:

Identidade:

Org. Exp /UF.

CPF:

Mat. UFRN:

Fone (s):

Conta BB (Ag. 1668-3):

CEP:
Data
Emissão:

1 - Participa de outros programas de bolsa (PIBIC, Monitoria, etc.) ?
2 - Exerce alguma atividade remunerada ?

Sim ( )
Não ( )
Não ( )
Sim ( )
1 período ( )
2 períodos ( )

Termo de Compromisso
Comprometo-me a:
1 – Executar um programa mínimo de atividades planejadas, que incluem, dentre outras:
iniciação científica, participação em palestras, estágios, organização de eventos, leituras
e seminários sobre tópicos básicos de Engenharia Elétrica.
2 – Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à Novos Materiais e
Tecnologias.
2 – Executar um programa que vise ao aperfeiçoamento no uso da linguagem escrita e oral.
3 – Estudar, durante todo o período em que estiver vinculado ao PET, pelo menos um idioma
estrangeiro.
4 – Participar de atividades de interação com o conjunto de alunos do Curso de Engenharia
Elétrica, contribuindo para a melhoria da sua qualidade.
5 – Participar de atividades culturais e de integração do grupo.

Natal-RN, ___/____ /2014.
_______________________________________

Assinatura do Aluno

Orientações aos Candidatos
1. O Bolsista PET não poderá receber qualquer outro tipo de bolsa ou ter vínculo empregatício de
qualquer natureza. O valor da Bolsa PET hoje é de R$ 400,00 (quatrocentos Reais).
2. É condição necessária para inscrição:
a) Ter ingressado no curso entre 2012.2 e 2013.2;
b) Excepcionalmente serão aceitos alunos com ingresso no curso em 2012.1, eles concorrerão
com os demais a uma única vaga de bolsa, mas igualmente as vagas dos de sem bolsa;
c) Ter no máximo uma reprovação em todos os períodos cursados, desde que já tenha obtido
aprovação na referida disciplina;
d) Apresentar um bom rendimento escolar nas disciplinas cursadas (os sem reprovação alguma,
devem possuir um MC ≥ 7,0 e aqueles com apenas uma reprovação, precisam ter MC ≥ 7,5);
e) Ter trancado disciplinas do tronco principal da grade curricular leva o candidato a uma
situação de desvantagem em relação àqueles concorrentes que não trancaram disciplinas;
f) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
g) Ter expectativa de permanecer como bolsista ou não bolsista (voluntário) do Programa, quer
seja até a conclusão do seu curso de graduação, ou então, ter uma permanência mínima de 2
anos no grupo;
h) Ter compromisso e dedicar tempo necessário à realização dos afazeres do Programa PET,
além da carga horária normal requerida pelas atividades do curso de Engenharia Elétrica.
3. O exame de seleção constará de:
a) Prova escrita constando de uma redação e de questões de matemática. Esta prova servirá
também para medir a capacidade e a habilidade de expressão escrita em língua portuguesa,
bem como a compreensão da língua inglesa.
b) A entrega do Currículo não é obrigatória. Fica a critério do candidato a sua entrega, caso
queira apresentar atividades que não estão contempladas no seu histórico. Todas as
atividades devem ter a devida comprovação anexada (fotocópias).
c) Entrevista participativa e dinâmica de grupo com os candidatos, a qual servirá também para
medir a capacidade e habilidade de expressão oral em língua portuguesa, atitudes do
candidato, desembaraço nas respostas, bem como avaliar a sua postura, no que diz respeito
a sua adequação em participar de atividades em grupo.
d) Análise do Histórico Escolar servirá para estabelecer o desempenho global médio de cada um
dos candidatos a partir do período 2012.1. Os Índices Acadêmicos (IRA ou MC), além de
compor proporcionalmente a nota final de cada um dos candidatos, também podem ser
usados, eventualmente, como critério de desempate na classificação.
e) Carta de motivação, entregue no início da Prova Escrita, é obrigatória.

