
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE METEOROLOGIA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Edital 2015/1 

A comissão de Seleção do Programa de Educação Tutorial (PET), do Curso 

de Meteorologia, torna público que estarão abertas, no período de 18 a 23(até às 12hrs) de 

junho de 2015, na secretaria da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, 

Campus Universitário, Pelotas / RS, as inscrições para o preenchimento de 01 (uma) vaga para 

aluno bolsista. 

O Programa de Educação Tutorial é regulamentado pela Lei n° 11.180/2005 e 

pelas Portarias MEC n° 3.385/2005 e n° 1.632/2006, financiado pela Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação e consolidado no Manual de Orientações Básicas do PET 

(dezembro de 2006). Ele busca propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, 

condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a sua 

formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de 

graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram 

sua grade curricular. Neste sentido, espera-se proporcionar uma melhoria na qualidade 

acadêmica dos cursos de graduação apoiados pelo PET. 

1. REQUISITOS NECESSÁRIOS

















Estar regulamente matriculado no 1°, 2°, 3° ou 4° semestre do Curso de Graduação 

em Meteorologia; 

Ter no máximo uma reprovação em seu Histórico Escolar; 

Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

Comprovar condições para dedicar-se, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais às 

atividades do Programa; 

Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis); 

Não receber outro tipo de bolsa – da CAPES, do CNPq, da IES ou de quaisquer 

outras instituições de fomento à pesquisa; 

Assinar o Termo de Compromisso; 

Não ter sido desligado do Programa. 



2. INSCRIÇÕES

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher e assinar uma Ficha de Inscrição, 

anexando uma foto 3x4, o Histórico Escolar (emitido pelo DRA/UFPel), o Curriculum Vitae 

documentado (modelo LATTES/CNPq) e o memorial descritivo com no máximo duas 

páginas de texto em papel A4. 

3. CALENDÁRIO DAS PROVAS

As entrevistas com os candidatos serão realizadas no dia 25 de junho de 2015 das 

13:00 as 14:00hs. A prova escrita contendo perguntas sobre o Manual de Orientações 

Básicas do PET e a redação com o tema: Aptidões pessoais para ser um 

meteorologista, ocorrerá dia 26 de junho de 2015 das 12:30 as 14:00hs. 

4. TEMAS PARA A PROVA ESCRITA

 Manual  de Orientações do PET, disponível em:

http://wp.ufpel.edu.br/petmeteorologia/files/2012/11/pet_manual_basico.pdf

5. TEMA PARA SEMINÁRIOS

Impactos de eventos severos e medidas protetivas

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção será composta por 3 (três) professores e 2 (dois) bolsistas do 

Grupo PET-Meteorologia, designada pelo Diretor da Faculdade de Meteorologia. A presidência 

desta Comissão será exercida pelo Tutor do Grupo. 

7. DA SELEÇÃO

O processo de seleção será composto de duas etapas. 

Etapa 1-  Prova Escrita contendo uma redação sobre o tema proposto neste edital e 

questões sobre o Manual de Orientações Básicas do PET, de uma Entrevista e da análise do 

Histórico Escolar e Curriculum Vitae.  

Etapa 2- Apresentação individual de Seminário e um Estágio no grupo por um período 

de 2 semanas. 

Descrição detalhada do processo de seleção: 

I. Dia 23 de junho de 2015 (terça-feira) às 13 (treze) horas:  Ocorrerá reunião do 

grupo PET- Meteorologia para homologação das inscrições e esclarecimentos 

aos candidatos referente aos critérios e procedimentos que serão seguidos durante 

o processo seletivo. 

http://wp.ufpel.edu.br/petmeteorologia/files/2012/11/pet_manual_basico.pdf


II. Primeira etapa:

a. Entrevista: dia 25 de junho de 2015, das 13:00 as 14:00hs, na sala do Grupo

PET-Meteorologia.

b. Prova Escrita: dia 26 de junho de 2015, das 12:30 as  14:00hs, na sala do

Grupo PET-Meteorologia.

III. Segunda etapa:

a. Seminário: A apresentação pública do seminário ocorrerá no dia 30 de junho

de 2015 as 12:30hs.

b. Estágio: o estágio será do dia 24 de junho de 2015 ao dia 03 de julho de 2015.

IV. Publicação final dos resultados:  dia 03 de julho de 2015.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Em cada uma das avaliações, cada membro da Comissão de Seleção atribuirá nota

de 0 (zero) a 10 (dez) para cada candidato. 

II. A nota final do candidato na primeira etapa será calculada pela média ponderada da

Prova Escrita (30%), do Histórico Escolar (20%), do Curriculum Vitae (20%) e Entrevista 

(30%), considerando três casas decimais. 

III. A nota final do candidato na segunda etapa do processo de Seleção (seminários-

50%  ; estágio-50%) será calculada considerando três casas decimais. 

IV. Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente da nota final

obtida para o preenchimento das vagas determinadas no presente edital. 

V. A Comissão de Seleção poderá contar com a contribuição e com os subsídios dos

demais membros do Grupo PET-Meteorologia. 

VI. Quaisquer alterações nas datas, nos horários e locais das atividades previstas no

presente edital serão previamente comunicadas aos candidatos e publicadas no Mural do Grupo 

PET-Meteorologia. 

VII. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Pelotas, 17 de junho de 2015

Prof. Dr. João Carlos Torres Vianna 

Tutor do Grupo PET-Meteorologia 




