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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br 
- 

EDITAL PROGRAD-DIADM - Nº 2022.210

 

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 23 a 29 de maio de 2022.
b. FORMA DE INSCRIÇÃO: inscrições online, pelo formulário do Google Docs.

 

2º - Para inscrição o candidato deverá preencher o formulário no Google Docs. 3º -O processo seletivo se
dará em três etapas:

I. Envio de Video: apresentação pessoal e o motivo pelo qual quer ser petiano. Envio até 01 de junho de
2022;

II. Dinâmica: realizada no dia 06 de junho de 2022, na Sala de Treinamento da Escola Tecnológica de
Leites e Queijos, às 17h30;

III. Entrevista individual: realizada no dia 08 de junho de 2022 as 18h30 via

google meet.

 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AOS
CANDIDATOS
 

Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º ano do curso de Engenharia de Alimentos;
Ter bom relacionamento interpessoal; automotivação;
Ter coeficiente global maior ou igual a 7,0 (sete) a partir do segundo ano (comprovar com histórico);

 

ATENÇÃO
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Durante o período de participação no Programa, se for bolsista, o mesmo não poderá ter vínculo
empregatício ou receber outro tipo de bolsa. Além disso, independente de ser bolsista ou voluntário, deverá
manter o bom desempenho nas disciplinas, não podendo acumular mais de duas dependências durante seu
período no PET.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcela Teixeira Godoy, Diretor(a) Administrativo de
Graduação, em 23/05/2022, às 12:14, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando
o código verificador 0996907 e o código CRC 2A5287C6.
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