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PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DO PET ESTRATÉGIAS
O grupo do Programa de Educação Tutorial Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão PET Estratégias - torna pública a realização de seleção de interessados em participar voluntariamente
de projetos de extensão deste programa.
1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
1.1 Estar matriculado em um dos cursos de graduação do Campus I e/ou II da UFVJM;
1.2 Ter disponibilidade de 4 horas semanais para dedicação ao projeto (entre 2ª a 6ª feira), a ser
comprovada com a impressão do horário de aulas emitido pelo Siga);
1.3 Ter coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) entre 50-60 ou ter entre 1 ou 2 reprovações em
disciplinas da graduação (a ser comprovado com o histórico emitido pelo siga).
2. ESCOLHA DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
2.1 – O candidato deverá escolher um dos seguintes projetos:
Nome do projeto

Objetivo

Elaborar cosméticos a partir de
minerais
Biojóias
Confeccionar jóias a partir de
elementos da natureza
Acessibilidade
Desenvolver
atividades
de
sensibilização quanto às necessidades
especiais (cadeirante, surdo e cego)
Reinventando
com Reciclagem e reutilização de frascos
Sustentabilidade
plásticos
Asas
da Elaboração e criação de asas de anjo
Sustentabilidade
a partir de CDs e DVDs
Academia ao Ar Livre Elaborar e construir equipamentos
para atividade física

Pré-requisitos

Número
de vagas

Geocosméticos

Cores da Terra
Elaborar tintas a base de solos
Promoção da Saúde Por meio de várias atividades,
nas Escolas
promover o conhecimento para
manutenção da saúde nas escolas de
ensino fundamental e médio
Jogos Olímpicos da Participar do grupo de coreografia
UFVJM
que fará a abertura dos jogos
olímpicos na UFVJM.
Total: 09 Projetos

Interesse pelo tema

10

Interesse pelo tema

10

Interesse pelo tema

10

Interesse pelo tema

10

Interesse pelo tema
Interesse pelo tema;
preferencialmente
estudantes de BCT,
engenharias
ou
educação física
Interesse pelo tema
Interesse pelo tema;
preferencialmente
estudantes de cursos
da saúde
Gostar de dançar e ter
disponibilidade para
ensaios com instrutor

10

10
05

20

50
135 vagas
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3. VIGÊNCIA DO PROJETO
O projeto terá duração de 03 (três) meses: setembro, outubro e novembro de 2019.
4. CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Os certificados de participação serão emitidos no início do próximo semestre letivo. As horas
a serem declaradas no documento serão correspondentes à participação nas atividades do projeto.
5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
5.1 Preencher o formulário de inscrição disponibilizada no link:
https://forms.gle/gQPHAcd17egTX95C9

5.2 Enviar para o e-mail pseletivo.petestrategias@gmail.com
-Histórico Acadêmico disponível no siga,
-Horário de Aulas emitido pelo siga,
-Termo de Compromisso assinado.
Observação: Enviar os três arquivos renomeados segundo exemplo: “nome_do_projeto nome_do_candidato”. O nome do projeto se refere aquele que deseja se candidatar.
6. PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 01/09/2019 a 08/09/2019
7. PROCESSO SELETIVO
7.1. Consistirá na análise e avaliação dos documentos solicitados.
7.2. Havendo mais interessados do que o número de vagas disponíveis, será usado como critério
os seguintes itens:
7.2.1 Análise do CRA, sendo selecionados CRA abaixo de 60.
7.2.2 E em caso de empate, o critério de desempate será a maior quantidade de reprovação.
8. COMISSÃO DE SELEÇÃO
8.1. A Comissão de Seleção deste processo será realizada pelos petianos do PET Estratégias.
9. RESULTADO
9.1. O resultado será divulgado no site do PET Estratégias
https://sites.google.com/view/petestrategias/ no dia 10 de setembro de 2019.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
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Informações complementares poderão ser obtidas no PET Estratégias por meio do email
pseletivo.petestrategias@gmail.com, ou na sala 306 do ICT.

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ---------------------------------------------, estudante do curso de ---------------------------- -------,
me comprometo a desenvolver as atividades do projeto ------------------------------- ----------------------------, de forma voluntária, zelando pelo cumprimento do disposto neste processo seletivo,
dedicando no mínimo quatro horas semanais às atividades do projeto.
Diamantina, ----- de ------------- de 2019
______________________________________
Assinatura
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