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ANEXO I 

Edital Prograd nº ....., de  de maio de 2017. 

PET Engenharia Elétrica/FAENG 

1. Tutor: Paulo Irineu Koltermann         Contato: paulo.koltermann@ufms.br 

 

2. Requisitos: acadêmicos regularmente matriculados do 2º ao 6º semestre do curso de 

Engenharia Elétrica-FAENG. 

 

3. Vagas: 02 (duas) para bolsistas 

      00 (zero) para não-bolsista. 

 

4. Considerações gerais:  

4.1. O processo seletivo terá quatro etapas e os seguintes pesos: 

a) PE: Prova Escrita (peso 1,0); 

b) SE: Seminário (peso 2,5); 

c) AHC: Análise de Histórico Escolar (disciplinas concluídas) (peso 3,5); 

d) ENT: Entrevista (peso 2,0). 

4.2. A cada etapa serão atribuídas notas de 1,0 (um) a 10,0 (dez). A nota de cada etapa 

será a média aritmética das notas atribuídas ao candidato por cada um dos 

examinadores. 

4.3 A nota final (NF) de cada candidato será calculada pela fórmula: 

NF = [(PE x 1)+(SE x 2.5)+(AHC x 3,5)+(ENT x 2)]/9 

4.4. Será eliminado o candidato que obtiver NF inferior a 6,0 ou não realizar alguma das 

etapas do processo.  

4.5. A classificação dos candidatos participantes do Processo Seletivo será em ordem 

decrescente das médias finais. 

4.6. Em caso de empate será utilizado o critério de maior média das notas na Análise do 

Histórico Escolar (AH). 

VIII. O início das atividades dos selecionados se dará após a homologação dos 

resultados. 
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5. Da prova escrita 

5.1. A prova escrita será realizada simultaneamente por todos os candidatos. O 

candidato deverá redigir uma redação com tema relacionado com a área de 

Engenharia Elétrica. 

5.2.  A avaliação da Prova Escrita procederá de acordo com os seguintes critérios: 

 a) Estrutura (introdução, desenvolvimento, conclusão) 

 b) Conteúdo (desenvolvimento do tema, organização, clareza das ideias); e 

 c) Linguagem (uso adequado da terminologia técnica e da língua padrão) 

5.3.  A prova Escrita PE (Redação) terá duração de até uma hora. O candidato deverá 

redigir um texto dissertativo argumentativo em um tema da área de engenharia 

elétrica, tema este que será apresentado no horário da prova. 

 

6. Da entrevista 

6.1. A Entrevista (ENT) será realizada individualmente e avaliada por uma banca 

composta por dois professores (Tutor e convidado) e dois petianos, obedecendo 

à ordem alfabética dos candidatos inscritos, com duração de até 15 minutos por 

candidato. 

6.2. A avaliação da Entrevista procederá de acordo com os seguintes critérios: 

 a) Capacidade de expor suas ideias de maneira clara, objetiva e consistente; 

 b) Capacidade de argumentação diante das questões formuladas pela banca sobre 

o tema da prova escrita; e 

 c) Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para atender às 

exigências do Programa de Educação Tutorial. 

6.3. A nota da Entrevista (EN) será atribuída após sabatina de questionamentos e 

perguntas efetuadas pela banca de avaliação envolvendo aspectos pessoais, 

profissionais (currículo) e acadêmicos. 

 

7. Do seminário 

7.1. O seminário será realizado individualmente, obedecendo à ordem alfabética dos 

candidatos inscritos, com duração de até 10 minutos.  
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7.2.  A avaliação do seminário procederá de acordo com os seguintes critérios: 

a) Capacidade de organização e planejamento; 

b) Capacidade de comunicação (postura, gestos, movimentação, olhar, voz); e 

c) Conhecimento sobre o tema abordado. 

7.3. A classificação dos candidatos será por ordem decrescente da nota final. Aplicar-se-

á, caso necessário, como critério de desempate, a maior pontuação na etapa AHC. 

7.4. O resultado ficará disponível no Mural do PET no prédio de engenharia elétrica:  

OBS: O Seminário SE consistirá de apresentação de propostas de ações propositivas 

(SE) e terá duração de 10 (dez) minutos por candidato. A ordem de apresentação seguirá 

a ordem das inscrições.  

 

8. Cronograma: 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições 18/05/2017 e 

19/05/2017 

 

22/05/2017 

08:00 – 11:00 e 

13:00 – 17:00  

 

10:00 – 12:00 

Sala do PET – Bloco 

Engenharia Elétrica 

Prova Escrita  22/05/2017 14:00 h Bloco Engenharia Elétrica 

Análise do histórico 

escolar 

23/05/2017 - Não presencial 

Entrevista  25/05/2017 13:30h Bloco Engenharia Elétrica 

Seminário 26/05/2017 9:00h  Bloco Engenharia Elétrica 

Resultado 29/05/2017 10:00h Mural PET 
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****************************************************************** 

 

Membros da Banca 

 

Avaliador 1: Presidente: Prof. Paulo Irineu Koltermann – Tutor 

Avaliador 2: Prof. Jéferson Meneguin Ortega 

Avaliador 3: Bolsista: Tales Oliveira Santos 

Avaliador 4: Bolsista: Marcos Paulo Souza da Silva 

 

Avaliador Professor Suplente: Prof. Valmir Machado Pereira 

Avaliador Bolsista Suplente 1: Lucas Salim Ferencz 

Avaliador Bolsista Suplente 2: Lucas Monteiro dos Santos 
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PET Engenharia Elétrica/FAENG 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Edital Processo Seletivo, maio de 2017. 

 

GRUPO PET: 

CPF: 

NOME: 

RGA: 

Documento (Tipo):                   Número:                    Data de expedição:____/____/____ 

Órgão expedidor: 

ENDEREÇO: 

 

CEP: 

 

Logradouro: 

 

Número                  Bairro/Complemento:                                  Cidade: 

 

Telefone (Tipo): Com. _____________  Res. ______________Cel.  _____________  

E-mail: 

 

Declaro estar ciente dos termos do Edital e que tenho disponibilidade de 20 horas 

semanais para dedicar-me às atividades do grupo PET. 

 

Assinatura do Acadêmico________________________________  

 

 

Inscrição: (    ) Deferida                (    ) Indeferida 

 

 

Assinatura do tutor: ___________________________________ 

 


