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EDITAL DO PROCESSO SELETIV0 2019.2 - SELEÇÃO DE DISCENTES
PARA INGRESSO NO PET ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFSC

O PET Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, sob tutoria do
Professor Dr. Antonio Cezar Borda, torna público, para conhecimento dos interessados, a
abertura das inscrições ao Processo Seletivo de discentes para provimento de vagas de seu
quadro de integrantes, mediante condições estabelecidas neste edital.

2. DAS VAGAS
2.1 0 presente Processo Seletivo se destina à seleção de integrantes para o PET Engenharia de
Produção em 2020-1.
2.1.1 0 total de vagas ofertadas será definido ao final deste processo seletivo, em função do
número previsto de desligamento dos atuaís integrantes.
2.2.2 Pelo menos l(uma) vaga será destinada a estudantes que ingressaram na UFSC pelo
sistema de ações afirmativas.
2.2 0s discentes selecionados atuarão no PET Engenharia de Produção da UFSC como não
bolsistas até que haja a oportunidade de ingresso como bolsista. Quando bolsistas, receberão
bolsa referente ao,valor da bolsa PET, regida pela Portaria MEC 976/2010, modificada pela
Portaria
MEC 343/2013. Esta, na data de emissão desse edital, tem o valor de R$ 400,00. Para
recebê-la, os ingressantes deverão se comprometer a atuar em conformidade com as
especificações nas legislações vigentes que regem o Programa de Educação Tutorial. Estes
documentos encontram-se no site: http://portal.mec.gov.br/pet
2.3 0s membros aprovados no processo de seleção iniciarão suas atividades em fevereiro de
2020.1

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS
3.1 Para ingressar no PET Engenharia de Produção da UFSC,o candidato deverá satisfazer os
seguintes requisitos: -

1. Estar matriculado no curso de Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção
Elétrica ou Engenharia de Produção Mecânica da UFSC;

11. Estar cursando da segunda à quinta fase do curso de graduação em Engenharia de
Produção da UFSC no ato da inscrição;

111. Ter IAA(Índice de Aproveitamento Acumulado) maior ou igual a 6;
IV. Não possuir mais do que uma reprovação até o ato da inscrição;
v. Comprometer-se a dedicar 20 horas semanais às atividades do fUograma;
VI. Caso o candidato esteja matriculado na primeira fase e já tenha matérias do

currículo da Engenharia de Produção da UFSC concluídas, ele poderá realizar sua inscrição se
cumprir com os requisitos dos itens lll, IV, e V

4. DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO
4.1 As inscrições serão realizadas através do formulário disponível no línk:
https://doca.google.com/forms/d/16xLHlowlqOveXbVYwSqARGqPwQG5C77q4nQy2b70yXY/e /.1 - . ' ZaPa-
dit?usp=drive.web ' ' ':a''
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4.2 0 período de inscrição para o processo inicia-se em 27 de agosto de 2019 às 18h00 e
encerra-se no día ll de setembro de 2019, às 23h59min.
4.3 A taxa de inscrição é nula.
4.4 No momento da inscrição o candidato deverá:

1. Preencher o formulário de inscrição;
11. Enviar para o e-mail: pgl9pgyí$ç@gmail.com o histórico escolar atual, gerado pelo

CAGR;
111. Enviar para o e-mail pelep$u!!ç@gmêj!:çgm. o comprovante de ingresso à

Universidade pelo sistema de ações afirmativas, ou programas similares(somente para
candidatos inscritos nestas categorias). O comprovante de ingresso à U.níversidade pelo
sistema de ações afirmativas poderá ser uma impressão do boletim de Desempenho Individual
no Vestibular que descreve a categoria em que o candidato concorreu. Esta informação está
disponíve l

no site do vestibular UFSC referente ao ano de ingresso do candidato. Na
impossibilidade da.anexação deste, outros documentos que comprovem a referida categoria
poderão ser anexados:
4.5 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
atende todos os requisitos exigidos.

5. DO PROCESSO DE SELEÇAO
5.1 0 processo de seleção será avaliado pela comissão de avaliação do PET Engenharia dê
Produção, composta pelo tutor, Antonio Cezar Borda, pelo líder e pelos quatro coordenadores

5.2 0 processo de seleção será efetuado em 4 etapas eliminatórias.
5.3 Etapa 1: se refere ao ato de inscrição via formulário, à avaliação do histórico escolar e aos
pré-requisitos. As inscrições se iniciam no dia 27 de agosto de 2019 e encerram no dia].l de
setembro de 2019;
5.4 Etapa 2: será realizado um desafio de resolução de problemas juntamente com a entrega
da carta de motivação redigida pelos inscritos. Esta etapa acontecerá na sede do PET
Engenharia de Produção no dia 17.de setembro de 2019;
5.5 Etapa.3: nesta etapa, os candidatos realizarão dinâmicas em grupo, no dia 24 de setembro
de 2019 às 18h30. O local será divulgado por e-mail;
5.6 Etapa 4: a etapa final do processo seletivo se inicia día 30 de setembro de 2019 e encerra
no dia 04 de outubro de 2019. Será uma entrevista com o tutor e pelo menos um integrante

do PET;

do PET

7. DOS CRITÉRIOS DE AVAUAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
As avaliações dos formulários de inscrição, da carta de motivação, da dinâmica de grupo e da
entrevista são de responsabilidade de uma comissão de seleção formada por membros do PET
Engenharia de Produção da UFSC.
7.1 A comissão de seleção tem liberdade para dlefinir os critérios de seleção e eliminação
e, além das etapas analisadas, o Índice Acadêmico Acumulado(IAA) servirá como critério de
avaliação para a nota final do candidato. Ainda, reserva a comissão o direito de não divulgar os
critérios e pesos aos candidatos.
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7.2 A ausência em qualquer uma das etapas do Processo Seletivo acarretará na
desclassificação do candidato'. salvo exceções avaliadas pela comissão de seleção

8. DO CRONOGRAMA E CARACTERÍSTICAS DAS ETAPAS

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1. O resultado da avaliação dos bolsistas será divulgado no dia 07 de outubro de 2019, no
site do PET(!!!!ps;//www.peteps:çQIQ:bd), e nas redes sociais (no Instagram:
@petproducaoufsc; e no Facebook: b!!ps;#www:facebook:cgtp/pçlgpg).
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