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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. 

 
TORNA PÚBLICO: 

A abertura de seleção de alunos para o Programa de Educação Tutorial, do 
Grupo de Zootecnia (PET/Zootecnia), da Universidade Estadual de Maringá. 

1. Poderão candidatar-se ao grupo PET os alunos que atenderem aos 
seguintes requisitos: 

1.1. Estar regularmente matriculado como estudante do primeiro ou segundo 
ano do curso de graduação em Zootecnia, matriculados a partir do ano de 2021; 

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 20 (vinte) horas semanais às atividades 
do programa. 

 
2. Os interessados deverão fazer a inscrição preenchendo o formulário do 

Google Forms disponibilizado pelo grupo PET Zootecnia no site do Departamento de 
Zootecnia (www.dzo.uem.br) e nas redes sociais e mídias digitais do PET Zootecnia 
(Instagram, Facebook ...), das 18h00min do dia 11 de julho às 23h59min do dia 04 
de Agosto de 2022. Os documentos descritos abaixo deverão ser anexados ao 
formulário no momento da inscrição, em formato PDF: 

 
2.1. Curriculum Vitae com foto, ou do sistema Lattes (CNPq) com foto; 
2.2. Histórico escolar do ensino médio (para alunos matriculados no primeiro 
ano); ou  
2.3. Histórico escolar resumido, acessado pelo menu do aluno no site da UEM 
(para alunos matriculados no segundo ano); 
2.4. Cópia digitalizada dos certificados (cursos, estágios e outros), se houver; 
2.5. Cópia digitalizada dos documentos de identificação pessoal: RG e CPF; 
2.6. Vídeo de apresentação pessoal (3 a 5 minutos). 
 
Parágrafo único – O resultado da homologação dos inscritos ocorrerá a partir 
do dia 05 de agosto de 2022, em Edital publicado no site da Pró-Reitoria de 
Ensino (http://www.pen.uem.br/site/public/publicacao/editais_pen) 

http://www.dzo.uem.br/
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3. Critérios e calendário de seleção: 
3.1 08 e 09 de agosto: Entrevistas individuais realizadas presencialmente no 

anfiteatro (horário previamente agendado e enviado por e-mail) e análise de currículo, 
do vídeo de apresentação pessoal e do histórico escolar dos candidatos; 

3.2 10 e 11 de agosto: Dinâmica de apresentação/integração e Redação, 
realizadas de forma presencial no anfiteatro; 

3.3 15 de agosto a 16 de setembro: Período de convivência, em que os 
candidatos deverão participar das atividades do grupo; 

4. A ausência do candidato em qualquer etapa do Processo Seletivo ou o envio 
inadequado da documentação acarretarão em desclassificação. 
          5. A partir do dia 16 de setembro de 2022, será publicado o Edital de Resultado 
Final do Processo Seletivo, com os nomes dos alunos selecionados em ordem de 
classificação. 

6. Alunos de graduação, participantes de programas de bolsas oferecidos pela 
instituição, bem como alunos participantes de projetos de pesquisa, ensino e 
extensão, tem como benefício desconto nas mensalidades do Instituto de Línguas, 
conforme Resolução nº 016/2012-CAD. 

7. O resultado final da seleção será publicado em Edital pela Pró-Reitoria de 
Ensino (http://www.pen.uem.br/site/public/publicacao/editais_pen). 

 
 
 
PUBLIQUE-SE. 

Maringá, 29 de Junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

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




