
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
EDITAL PET QUÌMICA Nº 02/2022 

 
 

 A Pró-Reitor de Graduação da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa- UEPG, no uso de suas atribuições legais, torna público; 
 
1º - Estão abertas as inscrições para o Programa de Educação Tutorial (PET) 
para alunos do curso de Química, a saber: 
 
a) PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 10/10/2022 a 14/10/2022 
b) HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: Campus Uvaranas das 08:00 às 12:00 horas 

e das 13:30 às 17:30 horas na sala PET – L108A do Departamento de 
Química.   

c) LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Departamento de Química, sala PET - L – 108 
A ou diretamente com os acadêmicos do grupo PET. 

 
2º - Para a inscrição o candidato deverá preencher formulário próprio. 
 
3o – O processo seletivo será realizado no laboratório L 128, em três etapas: 
 
Etapa 1- Apresentação de seminário; 
Etapa 2- Prova escrita; 
Etapa 3- Entrevista; 
 
4° - No dia 31 de outubro de 2022, às 19:00 horas será divulgada a 
homologação dos candidatos aprovados.  
 
 
Observações: 
1ª- Serão classificados até 12 (doze) alunos, sendo os sete primeiros 
contemplados com uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Do 
sexto ao décimo segundo serão convidados a participarem como não bolsistas. 
 
2ª- Maiores detalhes a respeito do assunto serão fornecidos aos interessados 
através dos telefones (42) 3220-3280 ou  
por e-mail: erltiburtius@uepg.br  
 
 Divulgue-se, registre-se e arquive-se. 
 
 Ponta Grossa, 07 de outubro de 2022 
 
                                                                                   
 

Prof. Dr. Miguel Arcanjo de Freitas Junior 
                                                    PRÓ-REITOR 
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Requisitos Necessários: 

 

- Ter como expectativa permanecer como bolsista por pelo 

menos dois anos ou até o final do curso, após a inserção no 

grupo; 

 

- Apresentar ótimo desempenho escolar nas disciplinas já 

cursadas, de preferência, sem nenhuma reprovação e com 

coeficiente de rendimento acima de 6,0; 

 

-Comprometer-se a dedicar, no mínimo, vinte (24) horas 

semanais às atividades do grupo;  

 

- Boa vontade e dinamismo. 

 
 


