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Abertura de seleção de alunos para o
PET / Economia.

Fabricia de Cássia Grou de Paula

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Estadual de Maringá, no uso
das atribuições e Considerando:
O contido no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação
Tutorial – PET;
a Portaria n.º 976, de 27 de julho de 2010, do Ministério da Educação,
republicada no D.O.U em 31 de outubro de 2013;
o Edital n.º 001/2021 – PEN.
Prorroga o prazo para a seleção PET Economia.

TORNA PÚBLICO:
A abertura de seleção de alunos para o Programa de Educação Tutorial, do
Grupo de Economia (PET/Economia), da Universidade Estadual de Maringá.
1. Poderão candidatar-se ao grupo PET os alunos que atenderem aos
seguintes requisitos:
1.1. estar regularmente matriculado na primeira ou segunda série do período
integral ou na primeira, segunda ou terceira série do noturno, como estudante de
graduação em Ciências Econômicas;
1.2. apresentar bom rendimento acadêmico, de acordo com os parâmetros
fixados pelo colegiado máximo de ensino de graduação da IES; e,
1.3. ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do
Programa.
2. Os interessados deverão fazer a inscrição on-line no período de 25 de janeiro
a 5 de fevereiro de 2021, com envio de e-mail para pet-dco@uem.br com cópia para
a Pró-Reitoria de Ensino (programaspen@gmail.com). Assunto: Processo Seletivo
PET Economia. Corpo do texto: nome completo, telefone para contato e e-mail de
comunicação. Anexar os seguintes documentos no formato PDF:
2.1. Curriculum vitae com foto e documentado com fotocópias dos Certificados
de cursos, estágios, participação em eventos, idiomas, publicações, dentre outros;
2.2. Histórico escolar resumido, acessado e impresso pelo menu do aluno da
UEM;
2.3. Fotocópias dos documentos de identificação pessoal: RG e CPF;
2.4. Atestado de matrícula.
3. Critérios e calendário de seleção [Observação: todo o processo se dará de
forma remota, no horário intermediário (18h00 min a 19h30 min)]

Universidade Estadual de Maringá
Reitoria: Pró-Reitoria de Ensino
Continuação Edital nº 021/2019-PEN

3.1 Dia 10 de fevereiro de 2021: Análise de currículo e histórico escolar dos
candidatos.
3.2 Dia 10 de fevereiro de 2021: Redação.
3.3 De 11 a 12 de fevereiro de 2021: Dinâmica em grupo.
3.4 De 22 a 23 de fevereiro de 2021: Entrevista individual com os candidatos,
com dia e horário previamente agendados por e-mail.
3.5 De 24 a 25 de fevereiro de 2021: Apresentação do projeto.
4. A ausência do candidato em qualquer uma das etapas do processo de
seleção acarretará em sua desclassificação.
5. Alunos de graduação, participantes de programas de bolsas oferecidos pela
instituição, bem como alunos participantes de projetos de pesquisa, ensino e
extensão, têm como benefício desconto nas mensalidades do Instituto de Línguas,
conforme Resolução n.º 016/2012-CAD.
6. Serão considerados classificados os candidatos com Nota Final igual ou
superior a 6,0 (seis vírgula zero).
7. O resultado final da seleção será publicado em Edital pela Pró-Reitoria de
Ensino.

PUBLIQUE-SE.
Maringá,01 de fevereiro de 2021.

Prof.ª Dr.ª Alexandra Abdala Cousin
Pró-Reitora de Ensino

