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1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, 
com sede no piso superior  do Instituto  de Ciências  Biológicas  (ICB-IV),  Campus 
Samambaia, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estão abertas 
as inscrições para o processo seletivo para suprimento de vagas para bolsistas para 
compor o quadro de estudantes do grupo PET Ciências Biológicas. 

O  Programa  de  Educação  Tutorial  (PET)  é  um  programa  financiado  pela 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC/SESu) para apoiar 
atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 
tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos alunos participantes, sob a orientação 
de  um  tutor,  a  realização  de  atividades  extracurriculares  que  complementem  a 
formação acadêmica  do estudante  e  atendam às  necessidades  do próprio curso de 
graduação. A dedicação dos bolsistas a tais atividades é financiada pelo recebimento 
de uma bolsa mensal, cujo valor atual é de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
enquanto o bolsista permanecer no Programa.

2. DAS VAGAS:
O número de vagas para o preenchimento das funções de bolsista é de 12 (doze) vagas 
para  alunos  do  curso  de  Bacharelado  e  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas, 
distribuídas conforme a tabela abaixo:
 
NÚMERO DE VAGAS HABILITAÇÃO PERÍODO

02 Bacharelado (integral) 2º e 3º
02 Bacharelado (integral) 4º e 5º
02 Licenciatura (diurno) 2º e 3º
02 Licenciatura (diurno) 4º e 5º
02 Licenciatura (noturno) 2º e 3º
02 Licenciatura (noturno) 4º, 5º e 6º

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. As inscrições poderão ser realizadas nos dias período de 18 e 19/11/2010  no 
horário  de  9-12h  e  de  14-17h00min,  e  nodia  22/11/2010  das  9  as  12  horas,  na 



Secretaria  da Diretoria  do ICB, situada no piso superior do prédio do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB-IV), Campus Samambaia. 
3.2. Poderão se inscrever alunos do Curso de Graduação em Ciências Biológicas que 
atendam aos seguintes requisitos:
a)  Estar  regularmente  matriculado  em  conformidade  com  as  vagas  do  curso  de 
Ciências Biológicas;
b) Possuir média global igual ou superior a 6,0 (seis) na totalidade das disciplinas 
cursadas;
c) Não possuir dependência em disciplinas em aberto;
d) Comprometer-se a dedicar 20 (vinte) horas semanais as atividades do Programa;
e)  Não ser bolsista de qualquer  outro Programa e/ou instituição  e  não ter  vínculo 
empregatício.

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1. No ato da inscrição os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição (anexo I);
b) Cópia do RG e CPF;
c) Extrato Acadêmico;
d) Currículo Lattes com cópias dos comprovantes das atividades desenvolvidas;
e)  Carta  de  intenção  com  exposição  de  motivos  pelos  quais  deseja  ingressar  no 
programa (máximo 20 linhas);
f) Declaração de disponibilidade de tempo.
4.2 A documentação de inscrição, mencionada no item anterior, deverá ser entregue 
no local de inscrição, onde será emitido o comprovante de inscrição.
4.3  A qualquer  tempo  o  candidato  será  excluído  do  processo  seletivo,  desde  que 
verificada  qualquer  falsidade  nas  declarações  ou  irregularidades  nos  documentos 
apresentados.

5. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo será desenvolvido por uma Comissão de Seleção composta 
pelos  professores  participantes  do  grupo  PET  Ciências  Biológicas,  professor(es) 
convidado(s) e  a Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas.

5.2. O processo seletivo constará de duas etapas para os candidatos conforme segue:

a)  Média  Global  do  Aluno  (MGA).  Ao  candidato  que  obtiver  maior  MGA  será 
atribuída a nota 10,0 (dez). A conversão dos pontos das demais MGA será calculada 
por meio de regra de três simples. 

b) Avaliação de Currículo Lattes (ACL). Os currículos serão avaliados e valorados de 
acordo com a pontuação cujos critérios estarão disponíveis na Diretoria do ICB após o 
início  do  período  de  inscrição.  Ao  candidato  que  obtiver  maior  pontuação  será 
atribuída  a  nota  10,0  (dez).  A  conversão  dos  pontos  dos  demais  currículos  será 
calculada por meio de regra de três simples. 

5.3.  A Média Geral  (MG) dos  candidatos  consiste  na média  ponderada  das  notas 
obtidas nas etapas supracitadas sendo que a MGA terá peso 7,0 (sete)  e a ACL peso 
3,0 (três). Para o cálculo da Média Geral (MG) a seguinte formula será aplicada: 

MG = MGA x 0,7 + ACL x 0,3



5.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média geral (MG) igual ou 
superior a 6,0 (seis);
5.5. Serão contemplados com bolsa os estudantes que obtiverem maior nota, seguindo 
a ordem decrescente de classificação, até o limite de vagas oferecidas.
5.6.  Em caso  de  empate  prevalecerá  a  maior  nota  da  Média  Global  do  aluno 
(MGA).
5.7. Na divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos 
os inscritos (exceção daqueles considerados desistentes), bem como suas respectivas 
notas  em cada  etapa,  refletindo  dessa  forma,  os  critérios  de desempenho  de cada 
candidato.
5.8.  A  relação  final  dos  aprovados  será  divulgada  no  site  do  ICB,  no  mural  da 
Diretoria e na Coordenação de Curso de Ciências Biológicas no dia 24 de novembro 
de 2010 às 12 horas.
5.9. O prazo de recurso ao processo de seleção será de 24 horas, a partir do dia de 
divulgação do resultado final. 
5.10. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:

DATA ETAPA HORÁRIO

18/11/2010  e 
19/11/2010 
*22/11/2010

-Período de Inscrições   9-12 horas
14-17 horas
*9-12 horas

23/11/2010 - Seleção  9-18 horas
24/11/2010 - Divulgação dos resultados  15 horas
25/11/2010 - Cadastro e Validação dos bolsistas 8-18 horas

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo 
seletivo contidas nos comunicados e neste edital.
5.2.  Os  candidatos  não  aprovados  deverão  providenciar  a  retirada  de  seus 
documentos,  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Biologia  até 
30/11/2010.  Findo  este  prazo,  os  documentos  serão  triturados  e  enviados  à 
reciclagem.
5.3  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pelo  Conselho  Diretor  do 
ICB/UFG.
5.4. Enquanto permanecer no Programa, o bolsista deverá cumprir as normativas 
dispostas no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial – 
PET, disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=12228&Itemid=486

Goiânia, 17 de novembro de 2010.

Prof. Dr. Cirano José Ulhoa
Diretor do Instituto de Ciências Biológicas

Universidade Federal de Goiás



ANEXO 1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

EDITAL N  o   /2010  

EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:______________________________________________________________
_

Matricula_____________________

CPF: ________________________

CI: _________________________

Periodo atual: _____________

Endereço residencial: 
_______________________________________________________

Fone: _________________

E-mail: ____________________________________________________

Documentos entregues:

(  ) Extrato Acadêmico;
(  ) Currículo Lattes com cópias dos comprovantes das atividades desenvolvidas;
(  ) Carta de intenção com exposição de motivos;
(  ) Cópia do CPF;
(  ) Cópia da CI (carteira de identidade);
(  ) Declaro estar ciente que, caso seja selecionado para participar do programa PET 
– Biologia  não poderei acumular bolsas ou possuir qualquer vinculo empregatício.

Data:___/___/____



________________________________
Assinatura

 


	1. INFORMAÇÕES GERAIS
	3. Da INSCRIÇÃO
	4. Procedimentos PARA INSCRIÇÃO

	5. Da FORMA E CRITÉRIOS DE SELEção
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

