
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG 

 
EDITAL N° 045/2021 – PROEG/UFMT 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna 

público o presente Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes bolsistas 

para o Programa de Educação Tutorial – PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18 de julho de 

2010 alterada pela Portaria 343 de 24 de abril de 2013 e de acordo com as informações do quadro 

abaixo: 
 

 
 

GRUPO 
CONTEMPLADO 

PET ENGENHARIA FLORESTAL 

NÚMERO DE 
VAGAS 

01 (um) bolsista – para entrada imediata 

03 (três) classificados – para possível entrada em até 01 (um) ano, 
prorrogável por mais 01 (um) ano, após divulgação do Resultado Final. Para 
tal, os requisitos básicos (listados abaixo) serão respeitados no momento de 
ingresso ao Grupo PET Engenharia Florestal.  

REQUISITOS 

BÁSICOS PARA 

CANDIDATAR-SE 

AO PROCESSO 

SELETIVO 

1. Estar cursando o 2º, 3º, 4°, 5º ou 6º semestre do curso de graduação em  

Engenharia Florestal no semestre 2021/1; 

2. Não receber outro tipo de bolsa da CAPES, do CNPq, da FAPEMAT, 

da IES (Instituição de Ensino Superior), CIEE, IEL ou quaisquer outras 

instituições; 

3. Ter coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0 (seis); 
4. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20) semanais às atividades 

do Programa de Educação Tutorial – PET; 
5. Apresentar Currículo Lattes atualizado; 

6. Demonstrar conhecimentos sobre as atividades realizadas pelo grupo 

PET Engenharia Florestal; 
7. Demonstrar conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial e 

seu Manual de Orientações Básicas –  PETdisponível em: 
(https://www.petengenhariaflorestal.com.br/processo-seletivo) 

8. Apresentar uma proposta de atividade a ser desenvolvida pelo Grupo 
PET Engenharia Florestal; e, 

9. Participar de entrevista com a Comissão Examinadora nas datas 
estabelecidas neste edital. 

https://www.petengenhariaflorestal.com.br/processo-seletivo


INSCRIÇÕES 

(DOCUMENTOS) 

As inscrições serão realizadas por meio do e-mail 
petdocsflorestal@gmail.com, anexando-se os seguintes documentos, em 
formato PDF: 

a. Formulário de inscrição (ANEXO 1) 

b. Currículo Lattes atualizado; 

c. Histórico escolar do curso de Engenharia Florestal/UFMT; 

d. Proposta de atividade para execução pelo PET Engenharia Florestal 

(ANEXO 2): A proposta deve conter no máximo 03 (três) páginas, 

redigida em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 

1,5. A estrutura da proposta deve ser a seguinte:  Título, Nome do 

Candidato, Justificativa, Objetivo Geral, Metodologia, Resultados 
Esperados e Cronograma de Execução (considerando-se o ano de 

2022). A proposta deve contemplar ações de pesquisa, ensino e/ou 

extensão. 

mailto:petdocsflorestal@gmail.com


PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO 

Período de Inscrição: 22 a 26 de novembro de 2021. 

Após o envio da documentação, um e-mail de confirmação do recebimento 

da inscrição será enviado ao candidato em até 24 (vinte e quatro) horas. 

Deferimento das Inscrições: 29 de novembro 2021, no site do PET 

Engenharia Florestal (https://www.petengenhariaflorestal.com.br/processo-

seletivo) e Instagram do PET Engenharia Florestal. Serão indeferidas as 

inscrições daqueles candidatos que não enviarem todos os documentos 

listados acima, no período determinado neste Edital e aqueles que não 

cumprirem os requisitos básicos também listados acima. 

 

 

 
 

 
FORMA DE 

SELEÇÃO 

 

A seleção será dividida em três etapas, todas classificatórias: 

 

ETAPA 1 - Avaliação com questões objetivas e discursivas relacionadas ao 

Manual do Programa de Educação Tutorial – PET disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basic o.pdf A 

Etapa 1 ocorrerá em sala de videoconferência, com presença de todos os 

candidatos e membros da Comissão de Seleção. Notas de 0 a 10 serão 

atribuídas a cada candidato (a). 

 

ETAPA 2 -  Avaliação da proposta de atividade pelos membros da Comissão 

de Seleção, na ausência dos candidatos. Notas de 0 a 10 serão atribuídas a 

cada candidato, considerando-se como critérios de avaliação: mérito, 

viabilidade de execução e vinculação aos objetivos do PET. 

 

ETAPA 3 - Entrevista com a Comissão de Seleção, com duração de 20 

minutos. O (a) candidato (a) deverá dedicar cinco (5) minutos para a 

apresentação da atividade proposta, podendo se utilizar de recursos 

audiovisuais ou outros, caso julgue necessário, para sustentar sua 

argumentação. Os outros  quinze (15) minutos serão destinados à arguição da 

Comissão ao (à) candidato (a). As entrevistas serão realizadas por 

videoconferência, na presença de um candidato por vez, com a Comissão de 

Seleção. Notas de 0 a 10 serão atribuídas a cada candidato. 

 

A Nota Final (NF) será definida pela seguinte fórmula matemática, com 

arredondamento de duas casas decimais: 

𝑁𝐹 =  (0,2*𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 1) + (0,4∗𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 2) + (0,4*𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 3) 

 
Para as Etapas 1 e 3, o link para acesso à plataforma de videoconferência e o 

horário será enviado para o e-mail pessoal informado pelo candidato em sua 
ficha de inscrição. É de responsabilidade do candidato dispor de rede de 

internet e de um computador/notebook com webcam ou celular com esse 
dispositivo. 

 
Serão desclassificados os candidatos que não participarem de uma ou mais 

etapas. 
 

Os dois candidatos com as maiores Notas Finais serão selecionados como 
petianos bolsistas e aquele com a terceira maior nota será selecionado como 

petiano voluntário. 

LOCAL DA 

SELEÇÃO 
Sala de Videoconferência do Grupo PET Engenharia Florestal - FENF/UFMT 

(https://meet.google.com/rop-mjtk-hwo) . 

http://portal.mec.gov.br/pet/232-programas-e-acoes-1921564125/pet-programa-de-educacao-tutorial-645721518/12228-manual-de-orientacoes-pet
https://meet.google.com/rop-mjtk-hwo


 
CRONOGRAMA 

DA SELEÇÃO 

 
Etapa 1: 30 de novembro de 2021, às 18h00 (horário de Cuiabá, MT), em sala 
de videoconferência; 
 
Etapa 2: 01 de  dezembro 2021, de 08h00 às 18h00 (horário de Cuiabá, MT), 
na ausência dos candidatos; 
 
Etapa 3:  02 de dezembro de 2021, de 08h00 às 18h00 (Horário de Cuiabá, 
MT), em sala de videoconferência. 

DIVULGAÇÃO 
DO RESULTADO 

Data: 03 de dezembro de 2021. 
Local: Site do PET Engenharia Florestal 
(https://www.petengenhariaflorestal.com.br/processo-seletivo) e Instagram 
do PET Engenharia Florestal. 

OBSERVAÇÃO 
O início das atividades se dará em 06 de dezembro de 2021, sendo 
eliminado quem não apresentar o Termo de Responsabilidade PET até dia 
06 de dezembro de 2021. 

DÚVIDAS 
Dúvidas e maiores informações pelo e-mail 
petdocsflorestal@gmail.com  
Pág. da PROEG/PET/UFMT 

 

 

 

 

Prof. Dr. Adelmo Carvalho da Silva 

Pró Reitor de Ensino de Graduação/UFMT 

 

 

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2021.  

mailto:petdocsflorestal@gmail.com


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG 

 
EDITAL N° 045/2021 – PROEG/UFMT 

ANEXO 1 (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO) 
 

Instruções:  

Somente serão aceitas inscrições com todas as informações preenchidas. 

A alteração de conteúdo e declaração neste formulário implicará no indeferimento da inscrição. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome Completo:   

 

 

Adicione aqui uma 

foto 3x4 

recente 

Nome Social: 

Data de Nascimento:  Sexo:  

CPF: 

RG (n.º): RG(Órgão Emissor):  

RG(UF): RG(Data de Emissão): 

Carteira de Reservista (n.º e data)¹: 

Título de Eleitor (n.º): 

Possui alguma necessidade especial: sim (   )   não (   ).  

Em caso de sim, qual? 
¹ Somente para candidato do sexo masculino 

² Somente para candidato estrangeiro 

 

2. ENDEREÇO E FORMAS DE CONTATO 

Endereço Completo: 

N.º: Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone fixo: (   ) Telefone Celular: (   ) 

E-mail: (letras de forma maiúsculas): 

 

3. CURSO DE GRADUAÇÃO 

Ingresso no Curso de Engenharia Florestal (Semestre/Ano): 

RGA: 

Semestre a cursar em 2020/2: (  ) 2º     (  ) 3º     (  ) 4º      (  ) 5º     (  ) 6º 

Previsão de Conclusão (Semestre/Ano):  

 

4. Assistência Estudantil 

Recebe algum auxílio financeiro da PRAE? Não (   )      Sim (   ) (se afirmativo, preencha as informações abaixo) 

( ) CEU ( ) Auxílio Moradia ( ) Auxilio Permanência ( ) Auxílio Alimentação (  ) Outra. Qual? 

 

5. DECLARAÇÃO (Preencha os campos abaixo da declaração). 

Eu, ____________________________, portador do RG n.º _________________, Órgão Expedidor 

__________, UF ________, CPF n.º ______________________, que não recebo nenhum outro tipo de 

bolsa da CAPES, do CNPq, da FAPEMAT, da IES (Instituição de Ensino Superior), CIEE, IEL ou 

quaisquer outras instituições. Declaro ainda, que este formulário de inscrição contém informações 

verídicas, completas e exatas e que eu estou ciente e de acordo com os termos presentes no Edital de 

Seleção, e que, em caso de ser selecionado, comprometo-me a dedicar 20 horas semanais ao Grupo PET 

Engenharia Florestal.  

 

_________________________ (Cidade/Estado), ________ de _______________ de _______. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG 

 
EDITAL N° 045/2021 – PROEG/UFMT 

ANEXO 2 (PROPOSTA DE ATIVIDADE) 

 
TÍTULO DA PROPOSTA DE ATIVIDADE DEVE SER CURTO NÃO ULTRAPASSANDO 2 

LINHAS 

Nome Sobrenome¹ 

¹Semestre matriculado, e-mail: 

1. Justificativa 

 

O projeto não deve ultrapassar 3 páginas (não é necessário numerá-las) e deverá contemplar ações de 

ensino, pesquisa e/ou extensão. O texto deve ser redigido com fonte Times New Roman, tamanho 11, 

com espaçamento de 1,5 cm entre linhas e recuo na primeira linha de 1,25 cm.  

Neste tópico, o candidato deve explicar qual a importância da atividade proposta (projeto) por ele 

para o Grupo PET Engenharia Florestal/UFMT. Neste tópico também é importante deixar claro qual a 

relação da atividade proposta com os objetivos do PET, de acordo com o Manual de Orientações 

Básicas. Caso haja, citar as devidas fontes de embasamento. 

 

2. Objetivos 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar o modelo padrão para apresentação da atividade 

proposta dos candidatos ao PET Engenharia Florestal pelo presente Edital.  

Este tópico deve apresentar os principais objetivos do projeto, bem como um breve justificativa, 

apresentando revisão bibliográfica (recomenda-se não ultrapassar 3 parágrafos). 

 

3. Metodologia 

 

Aqui deve-se apresentar os materiais e métodos que serão utilizados para realização da atividade 

proposta. Para propor a metodologia de seu projeto, não se esqueça de seguir as orientações da 

Organização Mundial de Saúde - OMS e do Comitê de Prevenção à COVID-19 da Universidade Federal 

de Mato Grosso para prevenção da disseminação da doença. 

Caso haja, citar as devidas fontes de embasamento. 

 

 

 



4. Resultados esperados 

 

Neste tópico, os resultados esperados devem ser descritos. Caso haja, citar as devidas fontes de 

embasamento. 

 

5. Cronograma de execução 

 

As atividades, bem como o tempo de duração delas, devem constar em uma tabela conforme o modelo 

a seguir: (OBS: edite conforme a singularidade do seu projeto, o modelo abaixo é apenas um exemplo). 

Não se esqueça de considerar o período de execução, que é de janeiro a dezembro de 2022. 

 

ATIVIDADES 
2022 (meses) 

Ago Set Out Nov Dez 

Revisão bibliográfica x x x x x 

Atividade 2 ... x x    

Atividade 3 ...  x x   

Atividade 4 ...   x x  

Confecção do Relatório final      x 

 

 


