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PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DO 

PET ESTRATÉGIAS  

O grupo do Programa de Educação Tutorial Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão - PET 

Estratégias torna pública a realização de seleção remota de interessados em participar voluntariamente de 

projetos de extensão de forma remota deste programa.   

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:   

1.1 Estar matriculado em um dos cursos de graduação da UFVJM;   

1.2 Ter disponibilidade de 4 horas semanais para dedicação ao projeto (entre 2ª a 6ª feira), a ser comprovada 

com o envio horário de aulas emitido pelo SIGA;   

1.3 Ter coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) entre 50 e 59,9 ou ter entre 1 ou 2 reprovações em 

disciplinas da graduação (a ser comprovado com o histórico emitido pelo SIGA).   

2. ESCOLHA DOS PROJETOS  

2.1 – O candidato deverá escolher um dos projetos descritos no Anexo I deste documento. 

* O plano de atividades para o estudante selecionado encontra-se descrito no Anexo II.  

3. VIGÊNCIA DO PROJETO  

As ações do projeto deverão ser desenvolvido durante 02 (duas) semanas no mês de novembro e 02 (duas) 

semanas em dezembro de 2020.  

4. CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  

Os certificados de participação serão emitidos no início do próximo semestre letivo, após envio de documento 

de comprovação do CRA. As horas a serem declaradas no documento serão correspondentes à participação 

nas atividades do projeto.  

5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO   

5.1-Preencher o Anexo III para anexar ao formulário de inscrição  

5.2-Preencher o formulário de inscrição disponibilizada no link: 

https://forms.gle/ESpqRUPXNeouz8jPA 

6. PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 03/11/2020 a 10/11/2020  

7. PROCESSO SELETIVO   

7.1. Consistirá na análise e avaliação dos dados e documentos solicitados.   

7.2. Havendo mais interessados do que o número de vagas disponíveis de forma geral ou por projetos, será 

usado como critério os seguintes itens:   

7.2.1 Análise do CRA, sendo selecionados CRA em ordem crescente de 50,0 a 59,9.  

 7.2.2 Em caso de empate, o critério de desempate será a ordem de inscrição pelo formulário eletrônico.  

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO   

8.1. A Comissão de Seleção deste processo será realizada pelos petianos do PET Estratégias.   

9. RESULTADO   

9.1. O resultado será divulgado no site do PET Estratégias https://sites.google.com/view/pet-estratgias/inicio 

até o dia 13 de novembro de 2020.  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS   

Informações complementares poderão ser obtidas no PET Estratégias por meio do email 

petestrategias.ufvjm@gmail.com.  

https://forms.gle/ESpqRUPXNeouz8jPA
mailto:petestrategias.ufvjm@gmail.com
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ANEXO I  

PROJETOS QUE APRESENTAM OPORTUNIDADES  
  

Título Objetivo 
Pré-requisitos para os estudantes 

voluntários 

Minuto Estratégico 
Disseminar o conhecimento científico 

por meio de programas de rádio 

2 da agronomia, 2 da engenharia florestal, 2 

da zootecnia, 2 de sistemas de informação 

ou BC&T 

Acompanhamento 

multidisciplinar de 

gestantes no período 

de pandemia 

Fornecer acompanhamento e 

capacitação das gestantes por meio de 

um grupo cooperativo virtual com as 

gestantes do município de Couto 

Magalhães de Minas 

1 da enfermagem (a partir do 4º período), 

1 da medicina (a partir do 4º período) 

1 da nutrição (a partir do 4º período) 

Aprendendo com 

planejamento 

Proporcionar materiais para melhores 

métodos de estudo e organização para 

estudantes do Ensino Médio 

 4 estudantes com facilidade em designe e 

criação de vídeos 

Artesanato: 

Promoção da Saúde 

Mental Através de 

Terapias 

Alternativas 

Utilizar o artesanato como terapia 

alternativa para amenizar a ansiedade 
5 estudantes interessados no tema 

Classificados 

Estratégicos 

Apoiar profissionais autônomos na 

divulgação online de seus produtos 

e/ou serviços durante a pandemia da 

Covid-19. 

3 estudantes interessados no tema 

Movimente-se em 

casa 

Desenvolver e divulgar informações 

sobre exercícios físicos nas redes 

sociais, através de imagens ou 

ilustrações animadas no período de 

isolamento social. 

3 estudantes interessados no tema 

 

ANEXO II  

PLANO DE TRABALHO ON LINE DO ESTUDANTE VOLUNTÁRIO 

 

O estudante selecionado deverá se comprometer com o desenvolvimento do plano de trabalho descrito, 

compreendendo 16 horas totais, correspondentes a quatro horas semanais durante dois meses, sendo 2 semanas 

em novembro e 2 em dezembro (4 semanas x 4h/semana = 16h):  

1ª ETAPA: Capacitação   

Objetivo: desenvolver e/ou melhorar os conhecimentos sobre a pesquisa teórica, busca de artigos, leitura, escrita, 

capacidade de comunicação, e outros.  

2ª ETAPA: Desenvolvimento das atividades do projeto   

- Participar de reunião conjuntas 

- Atuar junto ao público alvo na comunidade externa à UFVJM. 


