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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNO NO  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

PET CONEXÕES DE SABERES - COMUNIDADES POPULARES URBANAS 
  
 A Tutora do Grupo PET BIOTECNOLOGIA, Profa. Dra. Regiane Yatsuda, com aquiescência do 

Coordenador do Colegiado de Biotecnologia, Prof. Dr. Antônio Carlos Ricardo Braga Junior, no uso das 

suas atribuições, faz saber a todos que será aberta à inscrição e o processo seletivo para oito (08) vagas, 

sendo oito (08) voluntários, com ingresso previsto para 15 de abril de 2019. 

 

Objetivo geral do Grupo PET Biotecnologia 

 

O objetivo geral desta proposta é promover a formação ampla e de qualidade dos acadêmicos 

do curso de graduação Biotecnologia, envolvidos direta ou indiretamente com o programa, 

estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania, a consciência social e ambiental, a 

ampliação do conhecimento científico-tecnológico e a melhoria dos cursos de graduação do IMS-UFBA, 

evitando a evasão escolar desses alunos de comunidades populares.  

  

Edital do processo de seleção 

 

1 - O Processo Seletivo do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Biotecnologia da 

Universidade Federal da Bahia será regido por este Edital de Processo Seletivo. 

 

2 - O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de oito vagas na modalidade não bolsista para o 

Grupo PET- Conexão Saberes/ Biotecnologia, observando a Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, 

publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2010. 

 

3 - As vagas serão preenchidas por alunos do 1°, 3° e 5° Período, que obtenham a melhor classificação 

(1º ao 8º lugar) no Processo Seletivo descrito neste Edital. 

 

4 - São atribuições dos Petianos: 

I – Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

II – Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 

III – Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV – Manter bom rendimento no curso de graduação; 
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V – Contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não necessariamente da 

mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na instituição; 

VI – Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo; 

VII – Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos apresentados;  

VIII – Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 

IX - Dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de graduação e do PET, com carga horária 

mínima de 20 horas semanais; 

X - Não receber qualquer outro tipo de bolsa. 

 O aluno do PET só fará jus a um certificado após o tempo mínimo de 2 (dois) anos de participação 

efetiva e comprovada no Programa, emitido pela Instituição com orientações do MEC. 

 As atividades dos integrantes deverão ser cumpridas nos dias e horários determinados pela 

equipe de coordenação, observada as exigências das ações de natureza formativa e de pesquisa do 

programa, as necessidades das ações desenvolvidas nas comunidades e a disponibilidade de horário dos 

alunos. Neste sentido as atividades são desenvolvidas em horários alternativos às atividades de aula dos 

alunos nos seus respectivos cursos e nos finais de semana (sábados e/ou domingos). 

 

6 – Atribuições do candidato 

Poderá participar deste processo seletivo o estudante de graduação que atender os seguintes requisitos: 

I – Estar regularmente matriculado no 1°, 3° ou 5° Período do curso de Biotecnologia da Universidade 

Federal da Bahia; 

II – Apresentar bom Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CR), ou em caso de ter ingresso na 

universidade no semestre 2019.1 será considerado a ordem de classificação no vestibular; 

IV - Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do Programa de Educação 

Tutorial; 

V - Assinar o Termo de Compromisso. 

 

7 - Inscrições  

 As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível em: 

http://goo.gl/forms/FXY5JGxEYqEJZbBw2, podendo ser acessado também através do site do PET 

Biotecnologia (http://petbiotecnologiaufba.wix.com/biotec), bem como pelo site do IMS 

(http://www.ims.ufba.br ) entre às 00:00h do dia 01 de abril de 2019 até às 23:59h do dia 11 de abril de 

2019. 

 

8 - Entrevista  

A entrevista será realizada no dia 12/04/2019 - 16:40h na sala 203 do pavilhão de aulas IMS/CAT/UFBA 
 
 

 

O candidato deverá estar munido da seguinte documentação: 

http://goo.gl/forms/FXY5JGxEYqEJZbBw2
http://petbiotecnologiaufba.wix.com/biotec
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a) Documento de Identificação com foto (RG, CNH...); 

b) Comprovante de matrícula 2019.1. 

c) Histórico escolar. 

 

 Não receberão pontuação os itens que não apresentarem documentos comprobatórios, ou 

seja, com documentação incompleta. 

 A qualquer tempo, o aluno poderá ser excluído do processo seletivo, desde que verificada 

qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos apresentados ou o acúmulo de 

outro tipo de bolsa; 

 A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade 

deste. 

 

9 - Calendário de Abertura deste edital, inscrições e entrevistas: 
 

Publicação do Edital de Abril de 2018 para ingresso de aluno no 
PET Conexão Saberes Biotecnologia 
 

25/03/2019 
 

Divulgação da abertura do Edital 
(Visita às duas turmas de Biotecnologia, e-mail, cartazes) 
 

01 a 11/04/2019 

Inscrições 
 

De 01/04/2019 (00:00hrs) 
até 11/04/2019 (23:59hrs) 

Formulário eletrônico: 
http://goo.gl/forms/FXY5JGxEYqE 

JZbBw2 
Entrevista com a tutora 
Avaliação da condição socioeconômica 

12/04/2019 -16:40h 
Local: sala 203  

Pavilhão de aulas 
 IMS/CAT/UFBA 

Avaliação das inscrições e outros dados  
Reunião da Comissão Avaliadora da Seleção 

12/04/2019 

Divulgação dos Resultados 13/04/2019 

 

10 – Critérios de Pontuação 

 A classificação dos alunos será baseada em pontuação obtida respeitando condições 

socioeconômicas e acadêmicas. 

 Serão avaliados os seguintes fatores quanto às condições sócio-econômicas: 

 

• Local de moradia familiar (áreas de remanescentes de quilombos, áreas indígenas, áreas de 

assentamentos e ribeirinhas, favelas, bairros periféricos ou territórios assemelhados);  

• Escolaridades dos pais; 

• Proveniência de escola pública; 

http://goo.gl/forms/FXY5JGxEYqEJZbBw2
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• Dentre outras particularidades locais. 

 

 Serão avaliados os seguintes fatores quanto às condições acadêmicas: 

• Cursar os quatro primeiros semestres de graduação do curso de Biotecnologia; 

• Estar regularmente matriculado como estudante de graduação; 

• Não ser bolsista de qualquer outro programa; 

• Apresentar bom rendimento acadêmico; 

• Ter disponibilidade para dedicar a vinte horas semanais as atividades do PET; 

• Disponibilidade de horário dos alunos para a realização das ações a serem desenvolvidas nas 

comunidades, sendo estes horários alternativos às atividades de aula dos alunos nos seus 

respectivos cursos e nos finais de semana (sábados e/ou domingos); 

• Participação em sala de aula e realização de atividades nos componentes curriculares; 

• Experiência de participação em monitorias ou outros projetos de pesquisa/ extensão; 

• Assiduidade em aula e nos projetos; 

• Conhecimento das atividades a serem realizadas no PET. 

 

11 – Resultado final 

  A classificação final dos candidatos será resultado da somatória das notas obtidas nas duas 

etapas do Processo Seletivo. A lista dos estudantes bolsistas e não bolsistas selecionados serão 

organizados por ordem de classificação e divulgada por e-mail para as duas turmas, afixada na porta do 

gabinete do Pet Biotecnologia, no corredor do IMS/CAT/UFBA e no site do Pet Biotecnologia 

(http://petbiotecnologiaufba.wix.com/biotec). 

 

12 - Comissão de seleção 

 Será composta uma Comissão de Seleção, coordenada pela tutora do PET, um professor do curso 

de Biotecnologia e coordenador petiano. 

 Esta Comissão terá como atribuições: participar das Inscrições; avaliar formulários eletrônicos, 

participar da avaliação e das entrevistas, e conclusão das notas finais. 

 

 

Vitória da Conquista, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

Regiane Yatsuda 

Tutora do PET - Conexões Saberes Biotecnologia 

IMS/CAT/UFBA 

http://petbiotecnologiaufba.wix.com/biotec

