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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Edital 01/2019 

Processo seletivo do Programa de Educação Tutorial (PET) 

 

1º - O Programa de Educação Tutorial divulga que estão abertas as inscrições para alunos 

do curso de Engenharia de Alimentos para seleção de integrantes do Programa de 

Educação Tutorial (PET), a saber: 

a) PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: de 19 de fevereiro a 08 de março 2019; 

b) HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: das 8h15 às 11h55 e das 13h30 às 17hs; 

c) LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Sala do PET – Engenharia de Alimentos, no Hall 

Tecnológico, Campus Uvaranas; 

Obs: estão disponíveis três vagas, com possibilidade de bolsa. 

 

2º - Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher formulário próprio, o qual 

estará disponível no local das inscrições. 

 

3º -O processo seletivo se dará em três etapas: 

I. Dinâmica, apresentação e GDT: realizada no dia 11 de março de 2019, na Sala 

de Treinamento da Escola Tecnológica de Leites e Queijos, às 15h; 

II. Prova escrita: realizada no dia 12 de março de 2019, na Sala de Treinamento da 

Escola Tecnológica de Leites e Queijos, às 13h30; 

III. Entrevista individual: realizada no dia 12 de março de 2019, na Sala de 

Treinamento da Escola Tecnológica de Leites e Queijos, após a realização da prova 

escrita; 

 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AOS CANDIDATOS 

 

 Estar cursando 1º, 2º ou 3º ano do curso de Engenharia de Alimentos; 
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 Apresentar bom relacionamento interpessoal, proatividade e motivação para 

atividades em grupo; 

 

 Apresentar coeficiente global maior ou igual a 7,0 (sete) a partir do segundo ano 

(comprovar com histórico); 

 

ATENÇÃO 

 

Durante o período de participação no Programa,se for bolsista, o acadêmico não poderá 

ter vínculo empregatício ou receber outro tipo de bolsa. Além disso, independentemente de 

ser bolsista ou voluntário, deverá manter o bom desempenho nas disciplinas da 

graduação, não podendo acumular mais de duas dependências. 

 

 

 

 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

_____________________________________________ 
Profª. Dra. Deise Rosana Silva Simões 

Tutora do Programa de Educação Tutorial – Engenharia de Alimentos 
 
 

ASSINADO NO ORIGINAL 

_____________________________________________ 
Profª. Dra. Marina Tolentino Marinho 

Coordenadora de Curso 

 

 

 


