Pró-Reitoria de Graduação
Edital de Convocação para Seleção de
Alunos para Grupos PET

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA FORMAÇÃO DOS GRUPOS
PET
A Universidade Estadual de Campinas, por intermédio da Pró-Reitoria de Graduação
(PRG), torna público o presente Edital para a seleção de alunos do curso de graduação em
Engenharia Química para preenchimento de vagas no grupo PET Engenharia Química.
O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado para apoiar atividades acadêmicas
que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de aprendizagem, o
PET propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um professor tutor, a realização de
atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica do estudante e
atendam às necessidades do próprio curso de graduação. O estudante recebe apoio
financeiro de acordo com a Política Nacional de Iniciação Científica. Maiores detalhes
encontram-se no link: bit.ly/apresentacaoMEC.

1.

Caracterização:

O Projeto “Atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão em Engenharia
Química” da Faculdade de Engenharia Química foi aprovado no Edital no 9 – PET 2010 do
MEC, para constituir um grupo PET. A PRG torna público o critério de seleção para novos
integrantes do grupo PET.

2.

Documentos necessários para a inscrição:
Responder o formulário de inscrição disponível no link: bit.ly/peteq-forms.

3.

Requisitos do Candidato:

Poderão se candidatar alunos do curso de graduação em Engenharia Química da
Unicamp que estão cursando do primeiro ao terceiro ano (período integral) ou do primeiro ao
quarto ano (período noturno) no momento deste Processo Seletivo.

4.

Das Etapas do Processo Seletivo:

4.1.

Formulário de Inscrição:

Análise das respostas: serão observadas as respostas dadas para as perguntas do
formulário de inscrição. Esta não é uma fase eliminatória do Processo Seletivo, apenas será
utilizada para ter um registro do candidato.
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4.2.

Vídeo de apresentação pessoal:

Consistirá em uma apresentação individual: deverá ser entregue um vídeo com
duração máxima de 3 (três) minutos e cujo tema é pessoal. Ele deve conter uma breve
apresentação do candidato da forma que achar mais conveniente. O candidato é livre para
fazer da melhor forma que pensar, podendo ser criativo. As instruções com relação ao vídeo
encontram-se no link: http://bit.ly/peteq-video.

4.3.

Dinâmica de grupo:

O candidato participará de uma dinâmica em grupo, com tema relacionado às
comissões e aos projetos realizados pelo PET-EQ. A finalidade desta prova é analisar as
competências do candidato quando submetido a uma atividade em grupo. Tendo em vista que
o novo membro irá passar a maior parte do tempo se dedicando a atividades em conjunto
com outros membros de diferentes perfis, ele deverá apresentar competências, habilidades e
potencial que comprovem sua eficiência para desenvolver tais atividades. Esta é uma etapa
eliminatória do Processo Seletivo.

4.4.

Entrevista Individual:

Nesta etapa, a equipe responsável pelo Processo Seletivo irá conversar com o
candidato procurando conhecê-lo melhor e tirar dúvidas que ficaram das etapas anteriores do
Processo. É como um bate-papo para saber como é a rotina do candidato, o que ele gosta e o
que ele almeja. Além disso, nesta etapa pretende-se conhecer um pouco melhor o candidato,
seus interesses e compreender melhor como ele se identifica com o grupo. A entrevista é um
momento de aproximação e será uma etapa eliminatória para a última fase do Processo
Seletivo.

4.5.

Projeto Trainee:

Uma das etapas mais importantes do Processo Seletivo. Nesta última etapa do
processo, as atividades serão propostas pelos membros do PET e desenvolvidas pelos
candidatos. O intuito é analisar a desenvoltura dos candidatos em resolver problemas
contextualizados com a entidade, mostrando à eles um pouco sobre o funcionamento do PET.
Os candidatos aprovados nesta etapa serão considerados membros da entidade.

5.

Da Seleção:

A seleção será assessorada por uma comissão composta por 03 (três) professores do
curso de Engenharia Química, sob a coordenação do tutor responsável pelo grupo.

2

Pró-Reitoria de Graduação
Edital de Convocação para Seleção de
Alunos para Grupos PET

6.

Da Bolsa:

O valor da bolsa do programa PET é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Há uma
quantidade limitada de bolsas, portanto as que estiverem disponíveis serão atribuídas aos
ingressantes conforme a necessidade destes.

7.

Do Programa de Educação Tutorial:
7.1

“Atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão em Engenharia Química”

O Programa de Educação Tutorial – PET, financiado pelo Ministério da Educação,
possui a importante finalidade de permitir a criação de grupos de estudantes de graduação,
das mais variadas áreas do conhecimento, integrando as atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão. A existência do Programa PET vem atender ao anseio da comunidade
acadêmica pela possibilidade de realização de atividades extracurriculares que
complementem a formação acadêmica dos estudantes e atendam às necessidades do próprio
curso de graduação. A proposta tem como principal objetivo apresentar um conjunto de
atividades multidisciplinares, elaboradas com o intuito de promover o desenvolvimento e a
disseminação do conhecimento acadêmico entre os alunos de graduação do curso de
Engenharia Química da UNICAMP, modernizando as metodologias de ensino, pesquisa e
extensão, consequentemente elevando a qualidade acadêmica.
O atual tutor do grupo é o Prof. Dr. José Vicente Hallak d´Angelo (dangelo@unicamp.br).

7.2

Comitê Local de Acompanhamento (CLAA):

A CLAA é composta pelos tutores, pelos coordenadores dos cursos de graduação da
FEQ e da FEF, pró-reitora e assessora.

8.

Do Cronograma:
O cronograma deste Edital segue as datas apresentadas na tabela a seguir:

Datas

Atividades

03/05/2021

Lançamento do Edital

03/05/2021 a 23/05/2021

Período de Inscrições

24/05/2021 a 28/05/2021

Período de Entrega dos Vídeos

31/05/2021 a 04/06/2021

Período de Realização das Dinâmicas em Grupo

07/06/2021 a 11/06/2021

Período de Realização das Entrevistas

14/06/2021 a 02/07/2021

Período de Realização do Projeto Trainee

A partir de 03/07/2021

Divulgação dos Novos Membros do Grupo PET

3

Pró-Reitoria de Graduação
Edital de Convocação para Seleção de
Alunos para Grupos PET

As etapas do Processo Seletivo serão realizadas de forma virtual. Após o
formulário de inscrição, será utilizado o Google Meet para aplicação das reuniões.
Durante o período de realização das Dinâmicas em Grupo, serão escolhidos
preferencialmente horários no almoço ou na janta para dar continuidade às atividades.
Já as entrevistas serão marcadas individualmente durante a semana apresentada no
cronograma. A divulgação dos novos membros do grupo será realizada a partir do
término do Projeto Trainee através de um contato via e-mail.

Campinas, 03 de maio de 2021.
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