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A Pró-Reitora de Graduação em exercício, Profa. Dra. Edilene Curvelo Hora, no uso de

suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº. 11.180 de 23 de setembro de

2005 e na Portaria nº. 3.385, de 29 de setembro de 2005 e nº 1632 de 25 de setembro de

2006,  torna  público  o  Processo  de  Seleção de  alunos  bolsistas  e  voluntários  para o

Programa de Educação Tutorial – Grupo PET Enfermagem da Universidade Federal de

Sergipe sob a tutoria da Prof.ª Dra. Ana Cristina Freire Abud.

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA

O Programa de Educação Tutorial- PET destina-se a apoiar alunos que demonstrem

potencial,  interesse  e  habilidades  destacadas  em cursos  de  graduação  das  Instituições  de

Ensino Superior para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. É formado por grupos

tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos participantes, sob a orientação de um

tutor, condições para a realização de atividades complementares à sua formação acadêmica e

que atenda mais plenamente às necessidades do próprio curso. A SESU/MEC espera fomentar

a formação de profissionais de nível superior, nas diversas áreas do conhecimento, dotados de

elevados padrões científicos, técnicos, éticos e com responsabilidade social, com vistas a sua

atuação profissional e a sua formação cidadã. Os grupos são estruturados por curso, com um

professor tutor e 12 bolsistas, vinculado institucionalmente à Pró-Reitoria de Graduação. O

objetivo geral do PET é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos

envolvidos direta ou indiretamente com o programa com estímulo à fixação de valores que

reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos

de Graduação.



2. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO BOLSISTA

a) Zelar pela qualidade acadêmica do PET;

b) Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;

c) Participar  durante a sua permanência no PET em atividades  de ensino,  pesquisa e

extensão;

d) Manter bom rendimento no curso de graduação;

e) Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor;

f) Publicar ou apresentar, em evento de natureza cientifica, um trabalho acadêmico por

ano, individualmente ou em grupo.

g) Fazer  referência  à  sua  condição  de  bolsista  do  PET  nas  publicações  e  trabalhos

apresentados;

h) Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso;

i) Dedicar-se  às  atividades  do  curso  de  Enfermagem  e  do  Programa  de  Educação

Tutorial, com carga horária mínima de 20 horas semanais;

j) Não receber qualquer outro tipo de bolsa.

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DOS ACADÊMICOS

a) Estar regularmente matriculado no 2º, 3º, 4º e 5º períodos do curso de graduação em

Enfermagem da UFS - Campus Aracaju em 2019.2;

b) Não ser bolsista de qualquer outro programa;

c) Apresentar Média de Conclusão (MC) maior ou igual a 6,0 (seis);

d) Ter  disponibilidade  para  dedicar  vinte  horas  (20h)  semanais  às  atividades  do

programa;

4. VAGAS, BOLSA E CERTIFICAÇÃO

a) Serão 04 (quatro) vagas bolsistas e 03 (três) vagas voluntárias para participação no

Grupo PET Enfermagem da UFS.

b) O aluno  bolsista  do  grupo PET-Enfermagem receberá  mensalmente  uma bolsa  no

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

c) Os alunos bolsistas e voluntários farão jus a um certificado de participação no PET-

Enfermagem após o tempo mínimo de dois anos de participação efetiva e comprovada

no Programa, emitido pela PROGRAD/ UFS.



d) Os alunos bolsistas e voluntários do Grupo PET Enfermagem que não completarem

dois anos de participação,  receberão uma declaração correspondente ao tempo que

permaneceram no Programa, a ser emitida pelo Tutor do Grupo.

5. INSCRIÇÃO

a) Local e horários de inscrição: Secretaria do Departamento de Enfermagem, situada

no Campus da Saúde, telefones 3194-7222, 3194-7224 de segunda a sexta-feira, das

8:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h.

b) Documentos para a inscrição:

 Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo I);

 Cópia do Histórico Escolar atualizado;

 Cópia da Carteira de Identidade e cópia do CPF;

c) Período de inscrição: 09 a 13 de dezembro de 2019.

6. SELEÇÃO

a) Data, local e horário da seleção: a seleção ocorrerá em 3 (três) etapas divididas em 2

(dois) dias:  a primeira  será dia18/12/2019 (quarta-feira)  às 14:00h já  as segunda e

terceira etapas, no dia 24/01/2020 (sexta-feira) a partir das 14:00h, no Miniauditório

do Departamento de Enfermagem do Campus da Saúde.

b) Etapas da seleção:

 Dia 18/12/2019

1° etapa: Redação de, no máximo, duas laudas com pontuação máxima de 10,0 pontos.

A temática será abrangente e informada no dia da prova.  A prova terá duração de 2h, no

período  entre  14h00min  e  16h00min.  Serão  avaliados  os  seguintes  itens:  conteúdo

(capacidade  de  análise  e  senso  crítico  em  relação  ao  tema  proposto,  consistência  dos

argumentos, clareza e coerência no encadeamento das ideias), estrutura (articulação de frases

e parágrafos) e expressão (domínio da norma culta formal). O resultado será divulgado no dia

17/01/2020, na secretaria do Departamento de Enfermagem- Campus Aracaju e na rede social

do PET Enfermagem (Instagram: @petenfufs). Serão classificados para a segunda etapa os

alunos que obtiverem nota igual ou maior que 7,0 na redação.

 Dia 24/01/2020

2° etapa - Atividade em grupo que terá duração prevista de 1:30h e será realizada na

sala do PET-Enfermagem situada no Departamento de Enfermagem no Campus da Saúde -

Aracaju, ocorrendo entre 14h00min e 15h30min, com atribuição de notas de 0,0 a 10,0. Serão



avaliados os seguintes itens (participação ativa e cooperação no trabalho em grupo, iniciativa,

criatividade, organização, argumentação e foco no resultado).

3º  etapa -  Entrevista  individual  e  apresentação,  pelo  aluno,  de  uma “proposta  de

atividade”  a  ser  desenvolvida  no  grupo  PET  Enfermagem”.  Essa  proposta  deverá  ser

elaborada previamente e apresentada no momento da entrevista, conforme modelo disponível

(anexo II) e deve contemplar ações que envolvam ensino, pesquisa e/ou extensão. A entrevista

ocorrerá a partir das 16:00h com duração aproximada de 10 min na sala do PET Enfermagem.

Na entrevista serão avaliados os seguintes itens: interesse, disponibilidade para desenvolver as

ações,  entusiasmo,  flexibilidade,  postura,  formação  acadêmica  e  expressão.  Atribuição  de

notas: de 0,0 a 5,0 para entrevista e de 0,0 a 5,0 para a proposta de atividade com o total de

10,0.

c) Composição  da  nota  final: A média  final  será  aritmética  e  obtida  pela:  nota  da

redação + nota da atividade em grupo + nota composta pela proposta de atividade e

entrevista.

d) Critérios de desempate, conforme a seguinte ordem:

1º - Maior nota na redação;

2º - Maior nota na entrevista;

3º - Maior nota na atividade em grupo;

e) Divulgação do resultado preliminar: a partir 25 de janeiro de 2020 na secretaria do

DEN e na rede social (Instagram: @petenfufs).

f) Dos recursos: O aluno poderá interpor recurso em até dois dias após a divulgação do

resultado preliminar (até o dia 27 de janeiro de 2020) na secretaria do DEN.

g) Divulgação do resultado final: 29 de janeiro de 2020 no site da UFS.

h) Recepção dos aprovados: 30 de janeiro de 2020 às 14:00h na Sala do PET, localizada

no Campus Prof. João Cardoso Nascimento Rua Cláudio Batista, s/n, Cidade Nova

Aracaju/SE.

São Cristóvão/SE, 05 de dezembro de 2019.

Profa. Dra. Lívia de Rezende Cardoso

Pró-Reitora de Graduação em exercício 



Declaro estar ciente dos pré-requisitos e critérios de seleção e que as informações e documentos
anexos a este formulário são verdadeiros.

_______________________________________________________

Assinatura

__________________________,                 de dezembro de   2019.
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: Matrícula:

Endereço: Número:

Bairro: Cidade: Telefone(s):

E-mail:

RG: CPF:

Data de nascimento: Semestre e ano de ingresso 

na UFS:

Período atual:

Observações:
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ANEXO II

(SOMENTE PARA OS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA)

MODELO DE PROPOSTA DE ATIVIDADE

(máximo de 2 laudas em fonte Times New Roman espaço 1,5)

1. Título da proposta;

2. É uma proposta que envolve (pode marcar mais de uma opção):

(  ) Pesquisa 

(  ) Extensão 

(   ) Ensino

3. Objetivos da proposta;

4. Justificativa (Descrever o motivo da escolha da proposta e realizar uma revisão da

literatura de forma sintética para explicar a contribuição);

5. Método (local onde será desenvolvida a proposta,  participantes envolvidos com

quantidade  aproximada,  tempo proposto,  como será desenvolvida e descrever  a

escolha (pesquisa, extensão e/ou ensino);

6. Referências.


