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O Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense 

torna público o processo de seleção para alunos do Programa de Educação Tutorial (PET), 

da Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC) e do Grupo PET-MEC da UFF. Os 

interessados deverão atender aos requisitos e obedecer ao cronograma de atividades 

especificado neste edital.  

  

  

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA  

  

O PET é um programa acadêmico direcionado a alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação, que se organizam em grupos, recebendo orientação acadêmica 

de professores-tutores, que tem como objetivos:  

  

• o envolvimento dos estudantes que dele participam em um processo de formação 

integral, propiciando-lhes uma compreensão abrangente e aprofundada de sua área 

de estudos;  

  

• a melhoria do ensino de graduação;  

  

• a formação acadêmica ampla do aluno;  

  

• a interdisciplinaridade;  

  

• a atuação coletiva;  

  

• o planejamento e a execução, em grupos sob tutoria, de um programa diversificado 

de atividades acadêmicas.  

  

  



  

  

  

2. INSCRIÇÕES  

  

2.1 As inscrições serão realizadas pelo formulário de inscrição cujo link será 

disponibilizado no Instagram do PET-MEC e no site http://www.petmec.uff.br/ no 

período de 04 de maio de 2022 a 15 de maio de 2022, com término às 23:59 h.  

  

  

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

  

Para inscrição no processo seletivo, o (a) candidato(a) deverá:  

  

3.1 Estar cursando o 2º (segundo), 3º (terceiro) ou 4º (quarto) período;  

  

3.2 Estar devidamente matriculado no Curso de Engenharia Mecânica da UFF.  

  

  

4. REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS COM BOLSA  

  

4.1 Reprovações de no máximo duas matérias até o atual período.  

  

 

5. CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DO(A) ALUNO(A) PET  

  

Para preenchimento da vaga, o (a) aluno(a) PET deverá:  

  

5.1 Ter sido aprovado (a) no processo de seleção;  

  

5.2 Não acumular bolsa (em caso de bolsistas) de outro programa ou projeto vinculado a   

CAPES;  

  

  

6. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO   

  

            O processo se dará em quatro etapas classificatórias: redação e avaliação sobre o 

Manual de Orientações Básicas, dinâmica em grupo, entrevista individual e apresentação 

de miniaula. Os candidatos serão escolhidos com base no seu desempenho nessas 

atividades e seu perfil com a deliberação dos integrantes do PETMEC e da tutora por 

meio da Avaliação por Competências.  

            A primeira etapa será a redação e avaliação sobre o Manual de Orientações 

Básicas, com o objetivo de verificar as habilidades de escrita, argumentação, criatividade 

e busca por conhecimento sobre o PET do candidato. Esta etapa ocorrerá presencialmente 

em data e horário estipulado com os candidatos. Recomenda-se a leitura do Manual de 

Orientações Básicas que será enviado por e-mail a todos. O tema da redação deverá ser 

mantido em sigilo até o momento da elaboração da mesma. Tal etapa objetiva avaliar 

algumas competências do candidato, como Escrita, Criatividade e Conhecimento sobre o 

PET.  

           A segunda etapa será um conjunto de dinâmicas em grupo a ser definido de acordo 

com o número de inscritos. As dinâmicas objetivam avaliar algumas competências do 

candidato, como Trabalho em Equipe e Liderança.   

http://www.petmec.uff.br/
http://www.petmec.uff.br/


         

 

 

  Na terceira etapa haverá uma apresentação pessoal do candidato seguida de uma 

apresentação de no máximo 10 minutos de uma miniaula de uma temática de sua escolha, 

que não necessariamente precisa estar relacionada à Engenharia Mecânica.   

      

  

6.1 As atividades do processo seletivo serão realizadas de acordo com o cronograma a 

seguir:  

 

  Evento  Data/Horário  Local  

Período de  

inscrições  

Início das 

inscrições  

  

04/05/2022  
No link: 

https://forms.gle/fJKqwUTCr9NaFBKp6 
Fim das 

inscrições  

  

15/02/2022  

1ª Etapa  
Redação + 

Avaliação 

Envio até 

20/05/2022 

Link a ser 

enviado pelo e-mail 

 

2ª Etapa 

 

Dinâmica em 

grupo  

Data a ser definida 

na semana do dia 

23 a 27/05/2022 

Presencial 

3ª Etapa  

Apresentação 

Pessoal + 

MiniAula + 

Entrevista 

Data a ser definida 

na semana do dia 

30/05 a 

03/06/2022 

Link a ser 

enviado pelo e-mail 

  

  

  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

7.1 Informações adicionais sobre o PET poderão ser obtidas no site: 

http://www.mec.gov.br/pet e informações sobre o Grupo PET-MEC, seus integrantes 

e as atividades realizadas estão disponíveis no link do grupo em 

http://www.petmec.uff.br, na página do Facebook no link 

https://www.facebook.com/petmec ou no Instagram @petmecuff. 

  

7.2 O candidato selecionado deverá iniciar as suas atividades no início do mês após a 

homologação do resultado da seleção;  

  

7.3 A inscrição dos candidatos implica a aceitação dos termos deste edital;  

  

7.4 O candidato classificado assinará termo de compromisso específico com a UFF e com 

o MEC;  

  

 

 

 

 

https://forms.gle/fJKqwUTCr9NaFBKp6
http://www.mec.gov.br/pet
http://www.mec.gov.br/pet
http://www.petmec.uff.br/
https://www.facebook.com/petmec


 

 

 

 

7.5 O bolsista do grupo PET-MEC receberá, mensalmente, bolsa no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais);  

  

7.6 O candidato selecionado receberá um certificado de aluno PET após a permanência 

de dois anos de grupo;  

  

7.7 Os casos omissos serão decididos pela Comissão responsável pela seleção;  

  

7.8 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

Niterói, 04 de maio de 2022.  

  

 PET-MEC  

Universidade Federal Fluminense (UFF)  
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