
    

Edital de Processo de Seleção de Alunos Bolsistas  e Voluntários  
Programa de Educação Tutorial em Odontologia - UFPR  

 
 
Curitiba, 11 de novembro de 2009. 

 
O Grupo PET Odontologia da UFPR, aprovado no Edital nº 05/2008 do Programa de Educação Tutorial (PET) 

da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação, torna público através deste edital que estão 
abertas vagas para novos alunos bolsistas e voluntários. 
 Informações detalhadas a respeito do funcionamento do programa devem ser consultadas em 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf 
 
 
Requisitos ao aluno candidato: 
- Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Odontologia até o quinto período (2009/2) 
- Não ser bolsista de qualquer outro programa (Iniciação Científica, Extensão ou outros) 
- Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 6,0 
- Disponibilidade de dedicar 20 horas semanais ao programa e possibilidade de permanência de pelo menos 2 anos  

(com assinatura de termo de compromisso) 
***O trabalho dos alunos bolsistas envolverá obrigatoriamente atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Das vagas: 
Serão ofertadas 6 vagas. Os quatro primeiros colocados com direito à bolsa do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) no valor de R$ 300,00 mensais e os dois restantes voluntários. Os alunos selecionados como voluntários 
terão prioridade na concessão das próximas bolsas disponíveis pelo programa. 
 
Da Inscrição ao processo seletivo: 
As inscrições para os candidatos ao programa PET Odontologia se estendem de 11 a  25 de novembro de 2009. 
- O candidato deverá solicitar sua inscrição no processo seletivo através de mensagem eletrônica para o endereço 

pet.odonto@ufpr.br com cópia para cassius@ufpr.br. Na mensagem eletrônica deverá manifestar o interesse na 
participação do processo seletivo relatando não ser bolsista em nenhum outro programa e comprometendo-se 
com as 20 horas semanais necessárias às atividades do PET – Odonto.  

- O aluno candidato deve construir seu currículo na plataforma Lattes (www.cnpq.br) e no corpo do e-mail deve 
encaminhar o endereço eletrônico do currículo publicado. 

- Junto à mensagem solicitando inscrição, o candidato deverá encaminhar um arquivo anexado no formato Word e 
com no máximo 02 páginas que descreva suas propostas de atuação na área de ensino, pesquisa e extensão 
dentro dos propósitos e requisitos do Programa de Educação Tutorial. 

 
Do processo seletivo: 

O processo seletivo contará de 3 etapas: 
a) Realização de prova teórica eliminatória (discursiva) sobre o programa PET e interpretação de texto em 

português (28/11/09, sábado) 
b) Apresentação individual das propostas de atuação no grupo PET. As propostas terão no máximo 12 minutos 

de explanação oral e deverão ser coerentes com o documento contendo as propostas encaminhadas no ato 
de inscrição.. Fica facultado ao candidato o uso de material didático em formato powerpoint (.ppt ou .pptx), 
quadro negro e giz ou outra, desde que respeitado o tempo de apresentação.  A apresentação será seguida 
imediatamente de entrevista individual e argüição sobre os projetos de atuação com os professores da 
banca avaliadora em escala de horários a ser definida após a primeira prova eliminatória. A atividade será 
limitada a no máximo 12 participantes conforme classificação na etapa anterior (05/12/09, sábado) 

c)  A banca avaliadora poderá ainda realizar atividade de dinâmica de grupo sobre o programa PET Odontologia 
com os candidatos classificados na etapa anterior. (05/12/09, sábado) 

d) Considera-se classificado em cada etapa o candidato que somar no mínimo sete pontos de dez possíveis nas 
atividades propostas conforme os critérios de julgamento da banca avaliadora. 

 
Todos os candidatos participantes do processo seletivo receberão declaração atestando sua participação e 

poderão, portanto, ter eventuais ausências na carga horária de atividades de graduação justificadas e 
abonadas. 

 
Da divulgação dos resultados 

Em edital no Curso de Odontologia e na página eletrônica do PET-Odontologia  no dia 07 de dezembro de 2009. 
Os alunos selecionados deverão estar disponíveis para assinar o termo de compromisso com o programa no dia 
da divulgação do resultado. 

 
 

__________________________________ 
Cassius Carvalho Torres Pereira  - Tutor do PET Odontologia UFPR  

Professor do Departamento de Estomatologia da UFPR 
www.pet-odontologia.ufpr.br 
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