
EDITAL Nº 003/2016 – UFSJ/PROEN 

 

SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

 
A Universidade Federal de São João del-Rei, por meio da Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação, torna público o presente Edital de Seleção de Tutores(as) para os 
programas PET AGRONOMIA, PET BIOQUÍMICA e PET MATERIAIS E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (Engenharia Mecânica). 
 
1. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 1.1 O Programa de Educação Tutorial (PET) foi oficialmente instituído pela Lei 
11.180/2005 e, atualmente, é regulamentado pelas Portarias do Ministério da Educação 
(MEC) n.º 976/2010 e n.º 343/2013. Resoluções do MEC e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) regulam os valores de custeio e concessão de 
bolsas. 
 
 1.2 De acordo com o Art. 2º da Portaria n.º 976/2010 do MEC, alterado pela 
Portaria n.º 343/2013 do MEC, o PET é um programa de educação tutorial desenvolvido 
em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino 
superior do País, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. O referido programa tem como principais objetivos: 
 

I – desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 
II – contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos 
de graduação; 
III – estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 
técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
IV – formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino 
superior no país; 
V – estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior; 
VI – introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
VII – contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática 
de formação na graduação; 
VIII – contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior 
(IES), por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, 
étnico-racial e de gênero. 

 

 1.3 De acordo com o Art. 3º da Portaria n.º 976/2010 do MEC, alterada pela 
Portaria n.º 343/2013 do MEC, o PET organiza-se academicamente a partir da formação 
de grupos de estudantes em nível de graduação, sob a orientação de um(a) professor(a) 
tutor(a). 

 
2. DAS VAGAS 

 2.1 Será ofertada 01 (uma) vaga para tutor(a) para cada grupo PET citado neste 
Edital. 
 
3. REQUISITOS PARA CONCORRER À VAGA E REALIZAR A INSCRIÇÃO PARA 

TUTOR(A) PET 



 3.1 Os requisitos para concorrer à vaga, ser selecionado(a) e atuar como Tutor(a) 
no âmbito do Programa de Educação Tutorial são estabelecidos pelo Art. 12 da Portaria 
n.º 976/2010 do MEC, alterado pela Portaria n.º 343/2013 do mesmo órgão. De acordo 
com o dispositivo mencionado e considerando as normativas estatutárias e regimentais 
da UFSJ, são requisitos para ser Tutor(a) PET: 

 
I – ser professor em regime de tempo integral e dedicação exclusiva lotado em 
unidade acadêmica da UFSJ; 
II - ter título de doutor;  
III – estar lotado na unidade acadêmica e ministrar aulas no curso ao qual o PET 
está vinculado, no caso de grupos vinculados a cursos; 
IV – não acumular qualquer outro tipo de bolsa; 
V – comprovar atuação efetiva em cursos e atividades da graduação 
desenvolvidas nos 03 (três) anos anteriores à seleção para Tutor(a) de que trata 
este Edital; 
VI – comprovar atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos 03 
(três) anos anteriores à seleção para Tutor(a) de que trata este Edital. 

 
 3.2 De acordo com o Art. 12, §1.º, incisos I e II da Portaria n.º 976/2010 do MEC, 
alterado pela Portaria n.º 343/2013 do MEC, para fins do disposto nos incisos IV e V do 
item anterior: 
 

I – a atuação efetiva em cursos e atividades da graduação será aferida conforme 
Anexo III deste Edital. Todas as atividades declaradas deverão ser comprovadas 
mediante envio do Currículo Lattes que deverá conter, exclusivamente, as 
informações completas dos últimos 03 (três) anos. A documentação 
comprobatória das atividades realizadas pelo(a) candidato(a) a tutor(a) também 
deverá ser anexada ao currículo; 
II – o período de exercício das atividades comprovadas não precisa ser 
ininterrupto. Sendo assim, os candidatos que tenham se afastado da UFSJ para 
realizar estágios pós-doutorais ou outras atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no item 3.1, não 
estão impedidos de concorrer a este Edital. 

 
4. ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) TUTOR(A) 

 4.1 São atividades e atribuições do(a) professor(a) tutor(a), de acordo com o 
disposto no Art. 13 da Portaria n.º 976/2010 do MEC, alterado pela Portaria n.º 343/2013 
do MEC: 

 
I – planejar e supervisionar as atividades do grupo e tutorar os integrantes 
discentes; 
II – coordenar a seleção dos bolsistas; 
III – submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação, ou órgão equivalente; 
IV – organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para 
subsidiar a elaboração do relatório da IES; 
V – dedicar carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais para orientação 
dos integrantes discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades 
previstas em sua instituição; 
VI – atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC; 
VII – solicitar ao Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), por 
escrito, justificadamente, seu desligamento ou o de integrantes discentes; 



VIII – controlar a frequência e a participação dos estudantes; 
IX – elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser 
encaminhada à SESu; 
X – fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e 
trabalhos apresentados; 
XI – cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 
 

5. DA INSCRIÇÃO 

 5.1 Período de inscrição: de 12/12/2016 a 13/12/2016. 
 
 5.2 Procedimentos para realização da inscrição: 
 
 I – As inscrições serão realizadas via e-mail com o envio da Ficha de Inscrição 
(Anexo I deste Edital) e documentação exigida para: seaca@ufsj.edu.br, até o dia 
13/12/2016, às 17 h. 
 
 5.3 O(a) candidato (a) deverá apresentar, via e-mail, de forma digitalizada e em 
formato pdf, os seguintes documentos: 
 

I – Ficha de Inscrição assinada, conforme Anexo I deste Edital; 
II – Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 
III – Documentação comprobatória digitalizada das produções (Currículo Lattes e 
anexos referentes ao Anexo III); 
IV – Tabela de pontuação assinada, devidamente preenchida e com a indicação 
dos anexos para fins de verificação e pontuação de cada item a ser avaliado, 
conforme Anexo III deste edital; 
V – Declaração própria de que não recebe qualquer outro tipo de bolsa de 
qualquer agência de fomento à pesquisa, ou órgão financiador de pesquisas ou 
atividades de ensino (FAPEMG, CAPES OU CNPq), atividades de extensão e/ou 
ensino. Obs: Para o caso de percepção de bolsas de quaisquer modalidades, 
expressar a intenção de suspensão, caso seja selecionado(a) como tutor(a), antes 
da investidura do cargo; 
VI – Comprovante (RADOC) de docência na UFSJ com disciplinas registradas 
como encargo didático em algum dos seguintes cursos: Engenharia Agronômica, 
Bioquímica ou Engenharia Mecânica; 
VII – Declaração do(a) candidato(a), com anuência de sua unidade acadêmica ou 
centro de lotação na UFSJ, de que o(a) docente possui disponibilidade para 
dedicar 10 (dez) horas semanais ao Programa de Educação Tutorial sem prejuízo 
das atividades em seu departamento ou centro (incluindo horas de ensino, 
pesquisa e extensão); 
VIII – Plano de Atividades a ser proposto para o grupo PET Agronomia, PET 
Bioquímica ou PET Materiais e Inovação Tecnológica para o período 
correspondente ao ano de 2017, conforme as regras indicadas no Anexo II deste 
Edital, contendo entre 06 (seis) e 10 (dez) atividades, que serão avaliadas 
conforme os critérios estabelecidos no Anexo 2 deste Edital. 
 

6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 6.1 A Comissão de Seleção será composta por: 
 
I – 02 (dois/duas) docentes da Carreira do Magistério Superior da UFSJ 
indicados(as) pelo Pró-reitor de Ensino de Graduação, sendo um deles Tutor ou 
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ex-Tutor de grupo PET com pelo menos 3 anos de experiência nessa atividade e 
que não seja oriundo de grupo PET que é objeto de seleção; 
II – 01 (um) membro técnico do CLAA indicado pelo Pró-reitor de Ensino de 
Graduação; 
III – 01 (um/a) discente membro do CLAA indicado pelo Pró-reitor de Ensino de 
Graduação e que não seja oriundo de grupo PET que é objeto de seleção. 

 
7. DA SELEÇÃO 

 7.1 O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção e constará das 
seguintes fases: 
 

I – homologação das inscrições; 
II – avaliação do Currículo Lattes do(a) candidato(a), conforme o disposto no item 
5.3 (incisos III e IV), item 8.1 (inciso II) e item 8.2 (Inciso I); 
III – avaliação do Plano de Atividades do(a) candidato(a), conforme o disposto no 
Item 5.3 (inciso IX), Item 8.1 (inciso III), Item 8.2 (Inciso II) e Anexo II deste Edital. 

 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 8.1 Os critérios de seleção relacionam-se com as fases do processo seletivo 
descritas no item 7.1 e seus incisos, constantes deste Edital, e conforme as orientações 
a seguir: 
 

I – a homologação da inscrição levará em consideração a apresentação de toda a 
documentação exigida no item 5.3 e seus incisos, de acordo com este Edital. O(a) 
candidato(a) que não apresentar a documentação exigida terá a inscrição 
indeferida; 
II – a avaliação do Currículo Lattes levará em consideração os critérios 
estabelecidos pelo Anexo III deste Edital; 
III – a avaliação do Plano de Atividades levará em consideração os critérios 
estabelecidos pelo Anexo II deste Edital. 
 

 8.2 As avaliações terão pontuações distintas, como se pode verificar na descrição 
a seguir: 

 
I – a Nota para o Currículo Lattes será de até 40,0 (quarenta) pontos, conforme 
pontuação constante no Anexo III deste Edital, permitindo-se uma casa decimal; 
II - a Nota para o Plano de Atividades será de até 60,0 (sessenta) pontos, 
conforme pontuação constante no Anexo II deste Edital, permitindo-se uma casa 
decimal; 
III - a Nota Final de cada candidato(a) será o somatório das Notas de Currículo 
Lattes e Plano de Atividades, podendo atingir o valor máximo de 100,0 (cem) 
pontos, permitindo-se uma casa decimal. 

 
 8.3 Em caso de empate entre candidatos, para desempate serão considerados, em 
ordem de prioridade, os seguintes critérios: 

 
I – o candidato com idade mais elevada, de acordo com o parágrafo único do Art. 
27 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso); 
II – o candidato que comprova maior tempo de experiência em educação tutorial; 
III – o candidato que comprovar maior tempo de experiência em docência no 
Ensino Superior. 



 
 8.4 Somente serão consideradas para fins de avaliação do Currículo Lattes as 
produções na área de Ciências Agrárias, Bioquímica e Engenharia Mecânica a partir de 
1º de Janeiro de 2014. 
 
9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 9.1 O resultado da seleção será divulgado de acordo com a ordem de classificação 
dos candidatos. 
 
 9.2 O Resultado Final da Seleção será divulgado no dia 15 de dezembro de 
2016, no endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br. 
 

 9.3 Após o prazo de recursos, a publicação da Homologação do Resultado Final 
ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2016, no endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br. 
 

  9.4 O preenchimento e a assinatura do Termo de Compromisso do(a)Tutor(a), 
bem como a liberação da senha de acesso ao SIGPET, serão realizados pela 
Interlocução PET, com a presença do(a) tutor(a) selecionado(a), após a homologação 
do resultado da presente seleção pelo CLAA e no ato de posse. 

 
10. DOS RECURSOS 

 10.1 Os recursos deverão ser encaminhados por e-mail conforme as instruções 
que seguem: 
 

I – os Recursos ao Indeferimento da Inscrição e os Recursos à Seleção devem 
ser encaminhados para o e-mail seaca@ufsj.edu.br no prazo do Item 11 
(Cronograma) deste Edital; 
II – os Recursos tratados no inciso anterior deverão ser redigidos com as suas 
respectivas razões de recurso e pedidos, bem como dirigidos à Comissão de 
Seleção para Tutor(a) dos grupos PET Agronomia, PET Bioquímica ou PET 
Materiais e Inovação Tecnológica. 

 
11. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

DATAS 
ETAPA

S 

02/12/2016 Publicação do Edital 

12/12/2016 a 13/12/2016 Período de Inscrição dos Candidatos 

14/12/2016 
Divulgação da Comissão de Avaliação 
Publicação da Lista de Inscrições Deferidas 

15/12/2016 
Avaliação do Plano de Atividades e Currículo 
Publicação do Resultado Final 

16/12/2016 a 19/12/2016 Período Destinado aos Recursos à Seleção 

20/12/2016 
Resposta aos Recursos à Seleção 
Homologação do Resultado Final  
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 12.1. O Edital completo está disponível no sítio www.ufsj.edu.br/seaca. 
 

 12.2. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão de 
Avaliação. 
 
 12.3 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: seaca@ufsj.edu.br 
ou pelo telefone (32) 33735473. 
 
 12.4 A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na 
apresentação da documentação de inscrição implicará na desclassificação do(a) 
candidato(a). 
 

 

São João del-Rei, 02 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Prof. Écio Antônio Portes 

Pró-reitor de Ensino de Graduação 
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