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EDITAL N° 001/2011  

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 
GRUPO PET/ZOOTECNIA - DRACENA 

 
1. DA FINALIDADE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET): 

  O PET constitui-se em um Programa de Educação Tutorial desenvolvido 
em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de 
ensino superior do País, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, que tem por objetivos:  

I - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar;  

II - contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos 
alunos de graduação;  

III - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada 
qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;  

IV - formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do 
ensino superior no país; e  

V - estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada 
pela ética, pela cidadania ativa e pela função social da educação superior.  
 
2.  DO PROGRAMA: 

Curso:   Zootecnia (Campus Experimental de Dracena) 
Programa:   PET/Zootecnia - Dracena 
Tutor do Grupo:  Prof. Dr. Reges Heinrichs 
Colaboradores:  Prof. Dr. Fábio Erminio Mingatto 
         Profa. Dra. Maria Luiza Poiatti 
                             Profa. Dra. Flávia Thomaz Verechia Pereira 
Suplentes:   Prof. Dr. Leonardo Susumu Takahashi 
                     Prof. Dr. Daniel Nicodemo 
                     Prof. Dr. Gelci Carlos Lupatini 
                     Profa. Dra. Kátia de Oliveira 
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O objetivo do PET/Zootecnia - Dracena é consolidar o compromisso com 
a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã dos alunos de graduação 
em Zootecnia, bem como desenvolver e estimular as competências e 
habilidades do zootecnista, para que este, seja um profissional capacitado, 
capaz de agregar valores e otimizar a utilização dos recursos potencialmente 
disponíveis e tecnologias sociais, ambiental e economicamente adaptáveis, 
visando ao aumento da produtividade animal que atenda aos interesses sociais 
da comunidade em que estiver inserido. 
 
 
 
3.  DO OBJETIVO DO EDITAL: 
 Seleção de 12 alunos do curso de graduação em Zootecnia, do Campus 
Experimental de Dracena, para compor o Grupo PET/Zootecnia - Dracena. 
Para esse Edital serão selecionados, preferencialmente, 04 (quatro) alunos do 
2º semestre, 04 (quatro) alunos do 4º Semestre e 04 (quatro) alunos do 6º 
semestre. 
 
 
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E INGRESSO NO PROGRAMA: 

 - O período das inscrições será entre os dias 09 a 16/05/2011; 
 - O candidato deverá preencher ficha de inscrição (Anexo I, disponível 
no site da Unesp/Campus de Dracena ou solicitar junto à Seção Técnica de 
Apoio Acadêmico) e entregar à Seção Técnica de Apoio Acadêmico, no período 
de inscrição e durante o horário de funcionamento da referida Seção;  
 - Juntamente com a ficha de inscrição o candidato deverá entregar seu 
histórico escolar “sujo”. 

- O candidato deverá estar regularmente matriculado e cursando o 2º, 4º 
ou 6º semestre do curso de Zootecnia (casos excepcionais, de alunos que 
estejam cursando disciplinas de diferentes semestres, serão avaliados pela 
comissão de seleção do PET) 
 - Ter como expectativa permanecer como bolsista até a conclusão do 
curso de graduação, ou pelo período mínimo de 02 (dois) anos; 
 - Não ser bolsista de qualquer outro programa e não possuir qualquer tipo 
de vínculo empregatício; 
 - Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 
(seis); 
 - Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais, no mínimo, 
às atividades do Programa. 
 
 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção 
composta pelo Tutor e dois docentes doutores do Curso de Zootecnia do 
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Campus Experimental de Dracena, dentro daqueles titulares e suplentes que 
compõem a Comissão. Esse processo será composto pelos seguintes critérios: 
 
 

- Prova Escrita (PE): composta por prova sobre conhecimentos gerais e 
uma redação, com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez), que será aplicada 
nas dependências do Campus Experimental de Dracena, no período da manhã 
(08h00min às 10h00min) do dia 18/05/2011. Trata-se de uma atividade 
eliminatória. Somente os 20 primeiros alunos classificados poderão participar 
das outras avaliações do processo seletivo. A divulgação dos resultados da 
Prova Escrita e convocação para a Dinâmica em Grupo sairá dia 24/05/2011. 
 
  - Dinâmica de Grupo (DG): coordenada por um psicólogo, terá o objetivo 
de avaliar o perfil dos candidatos. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), em 
função das características que podem ser consideradas como positivas para a 
participação no grupo. Essa atividade será aplicada nas dependências do 
Campus Experimental de Dracena, no dia 25/05/2011, conforme horário indicado 
na divulgação do resultado da Prova Escrita; 
 
 - Entrevista Individual (EI): entrevista com os candidatos, realizada pela 
Comissão de Seleção de Bolsista do Grupo PET. Será atribuída nota de 0 (zero) 
a 10 (dez), em função das características que podem ser consideradas como 
positivas para a participação no grupo. Essa atividade será aplicada nas 
dependências do Campus Experimental de Dracena, no dia 26/05/2011, em 
horários estabelecidos na divulgação do resultado da Prova Escrita; 
 
 - Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem médias 
finais (MF) iguais ou superiores a 5,0 (cinco). O critério de classificação será a 
média final, em ordem decrescente (da maior para a menor nota); 
 
 Fórmula de Cálculo da MÉDIA FINAL (MF) :   MF  =  (PE  +  DG  +  EI) / 3 
 
 - Os Históricos Escolares (HE) dos candidatos serão analisados para 
verificar quais estão aptos, em função do coeficiente de rendimento, para 
integrar o Grupo; 
 

- Dos candidatos classificados, serão indicados 12 (doze) primeiros para 
atuarem como bolsistas do Grupo PET/Zootecnia - Dracena. Os demais 
candidatos comporão uma lista de espera; 

 
- Em caso de empate, serão utilizados os Coeficientes de Rendimento 

Escolar apresentados nos Históricos Escolares para desempate, tendo 
precedência os candidatos que demonstrarem maiores coeficientes. 
Permanecendo o empate, as normas gerais, que regem os concursos públicos, 
serão aplicadas. 
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- Caso a coordenação do Grupo PET/Zootecnia - Dracena avalie como 

adequado, alunos não bolsistas poderão compor o grupo PET, até a metade do 
número de bolsistas. 

 
 

6. DAS BOLSAS: 

 Os alunos bolsistas indicados receberão, mensalmente, uma bolsa de R$ 
360,00. 
 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 
Informações mais detalhadas sobre o programa podem ser encontradas 

nos sites: 
 
- http://portal.mec.gov.br/ - 
(procurar pelo Programa de Educação Tutorial, na página da SESu) 
- http://www.unesp.br/prograd/PET/pet_manual_basico.pdf 
- http://www.iq.unesp.br/pet/principal.htm 
 

 
  Dracena, 06 de maio de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. REGES HEINRICHS 
 Tutor do grupo PET/Zootecnia - Dracena 


