PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL nº 001/2016

PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA
FACULDADE DE ENFERMAGEM - PET ENFERMAGEM
O presente edital tem por objetivo estabelecer parâmetros para o processo seletivo
de discentes para vagas disponíveis no programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade
de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, cujo perfil atenda aos prérequisitos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) e às necessidades do grupo já
existente.
I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA
Criado em 1979 pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES com o nome Programa Especial de Treinamento – PET, este programa
foi transferido, no final de 1999, para a Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação, ficando a sua gestão sob a responsabilidade do Departamento de Modernização
– DEPEN. Em 2004 o PET passou a ser identificado como Programa de Educação
Tutorial.
Regulamentado pela Lei Nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas portarias
MEC Nº 3.385, de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632, de 25 de setembro de 2006, o PET
destina-se a apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades
destacados em curso de graduação das Instituições de Ensino Superior – IES.
O objetivo geral do programa é promover a formação ampla e de qualidade
acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa,
estimulando a fixação de valores que fornecem a cidadania e a consciência social de todos
os participantes e a melhoria dos cursos de graduação.

II – JUSTIFICATIVA DO PROCESSO SELETIVO
O presente processo seletivo se justifica pela necessidade do preenchimento de 06
(seis) vagas para alunos voluntários do programa, decorrente da conclusão do curso por
parte de 06 (seis) integrantes do PET no final do presente ano letivo.
III – DAS VAGAS
3.1 - Quantidade de vagas: O processo seletivo oferece seis (seis) vagas para
alunos voluntários em substituição de alunos bolsistas que concluirão a graduação
no final de 2016.
3.2 - Critério de preenchimento das vagas: Os seis (seis) primeiros colocados
no processo seletivo ingressarão ao PET imediatamente após a divulgação dos seus
resultados. Serão cadastrados como voluntários até o final deste ano letivo e, a partir
de 02 de janeiro de 2017, passarão a ser alunos bolsistas do PET.
3.3 – Lista de espera: Os alunos classificados de 7º em diante poderão ser
chamados, ao longo do ano, por ordem de classificação no processo seletivo, como
voluntários, em função da existência de vagas no Programa.
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IV – REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
• Estar regulamente matriculado e cursando a graduação em Enfermagem da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas no 2º período ou 4º período, matutino
e/ou vespertino/noturno.
• Não ser bolsista de qualquer outro programa (exceto PROUNI);
• Se possuir vínculo empregatício deverá apresentar comprovante que terá
disponibilidade de 20 horas semanais dedicadas ao Programa PET;
• Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 7,0;
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais dedicadas ao programa PET.

V – INSCRIÇÕES
• Período de publicação: 12 a 19 de agosto
• Período de Inscrição: de 22 a 31 de agosto de 2016;
• Local: Secretaria da Faculdade de Enfermagem do Campus II da PUC
Campinas;
• Horário: das 09h00min às 11h30min e das 14h30min às 16h30min.

VI – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
• 01 Foto 3x4
• Cópia (simples) do RG e CPF;
• Ficha de inscrição preenchida, que deverá ser retirada pelo (a) interessado
(a) junto à secretaria da Direção da Faculdade de Enfermagem, no dia da inscrição;
• Cópia do Informativo Acadêmico disponível no Site do Aluno (deve conter a
média aritmética das disciplinas maior ou igual a 7,0).
OBSERVAÇÃO: A ausência de qualquer documento acima implica na exclusão do
processo seletivo.

VII – DATA, LOCAL E HORÁRIO DO PROCESSO SELETIVO:
• Data: 01 de setembro de 2016;
• Local: Sala do PET Enfermagem – Bloco B – 3º andar, ao lado da Sala B42;
• Horário: das 13h00min às 17h00min.

VIII – DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
Data: 01/09/16
Coordenado pela tutora do PET-Enfermagem: Prof. Dra. Gisele Mara Silva
Gonçalves
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1ª ETAPA
• Das 13h00min às 13h30min: Prova escrita.
A primeira etapa é constituída de uma Prova Escrita cujo conteúdo
programático será o Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação
Tutorial do Ministério de Educação e Cultura (MEC) e a Portaria MEC nº 976, de 27
de julho de 2010, publicada no D.O.U., em 28/07/2010, ambos anexos ao presente
edital. O candidato terá 30 minutos para a realização da avaliação escrita. Essa
etapa tem caráter eliminatório e os alunos que não obtiverem nota 7,0, no mínimo,
não continuam no processo seletivo.
2ª ETAPA
• Das 13h30min às 15h00min: Dinâmica em grupo.
A segunda etapa consiste em uma Dinâmica em que os alunos serão
distribuídos em grupos e, baseado em uma situação problema relacionado a
atividades do grupo PET Enfermagem, deverão apresentar uma proposta de
intervenção.
3ª ETAPA
• Das 15h00min às 17h00min: Entrevista dos alunos selecionados na primeira
etapa, chamados por ordem alfabética.
A terceira etapa consiste em uma Entrevista, realizada por uma banca
constituída da pela Tutora do PET, um Professor convidado, um aluno do PET e um
Ex-petiano.

IX – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Prova Escrita será corrigida, levando em consideração o conteúdo programático
que é o Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial do Ministério de
Educação e Cultura (MEC) e a Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, publicada no
D.O.U., em 28/07/2010, sem divulgação de notas.
Na Dinâmica de grupo, os alunos serão distribuídos em grupos e baseados em uma
situação problema, deverão “representar a proposta de intervenção”. Os critérios de
avaliação para esta fase serão: argumentação; postura; respeito com os colegas;
comunicação não verbal; organização para o trabalho e liderança. Os alunos serão
avaliados pela banca examinadora, composta por integrantes do PET, por meio da
observação durante o desenvolvimento da atividade e preenchimento do instrumento com
os critérios de avaliação.
Na Entrevista, os alunos serão avaliados pela banca examinadora e como critérios
de seleção, serão considerados os conhecimentos e características que indiquem
compromisso, responsabilidade, interesse e habilidade técnica, oralidade, entre outros. Ao
término das entrevistas, a banca examinadora se reunirá para atribuir nota para cada
entrevista.
O Processo Seletivo, portanto, será composto por três etapas (Prova Escrita;
Dinâmica e Entrevista), sendo para cada uma, atribuída nota de zero a dez. A nota final será
a média das três etapas.
NOTA FINAL = ETAPA 1 + ETAPA 2 + ETAPA 3
3
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X – RESULTADOS
Os resultados serão encaminhados para a PROGRAD e divulgados no site da
Universidade, em 09 de setembro de 2016.

XI – ATRIBUIÇÕES DO ALUNO SELECIONADO
• Zelar pela qualidade acadêmica do PET;
• Participar de todas as atividades programadas pelo tutor;
• Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
• Manter bom rendimento no curso de graduação;
• Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor;
• Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;
• Fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e
trabalhos apresentados;
• Cumprir as exigências estabelecidas no termo de compromisso;
• Dedicar-se em tempo integral, as atividades do curso de graduação e do
Programa de Educação Tutorial, com carga horária mínima de 20 horas semanais.

XII – BOLSA
O aluno, quando for transferido de aluno petiano voluntário para bolsista receberá
mensalmente uma bolsa encaminhada pelo gestor do Programa PET/MEC

Campinas, 12 de agosto de 2016.

Prof. Dr. Orandi Mina Falsarella
Pró-Reitor de Graduação
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