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Edital PETCC n° 04/2021 – Seleção para o PETCC

O Programa de Educação Tutorial em Ciência da Computação (PETCC) do Departamento de

Informática (DI) da Faculdade de Ciência Exatas e Naturais (FANAT),  no uso de suas atribuições

legais, tendo em vista o disposto na Portaria Nº 343 de 24 de abril de 2013, que altera dispositivos da

Portaria MEC Nº 976 de 27 de julho de 2010, torna público a abertura do processo de seleção para

novas vagas, a serem preenchidas por discentes do curso de Bacharelado em Ciência da Computação

do DI.

1. DOS OBJETIVOS DO GRUPO PETCC 

1.1. O Programa de Educação Tutorial em Ciência da Computação (PETCC) do Departamento

de  Informática  (DI),  vinculado  a  Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  (PROEG)  da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN é um programa do Ministério da

Educação que oferece uma formação acadêmica de excelente nível  por desenvolver  novas

práticas e experiências pedagógicas no curso de graduação em Ciência da Computação e por

atender os princípios que orientam a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

1.2. O objetivo do Programa de Educação Tutorial (PET) é promover a formação ampla e de

qualidade  acadêmica  dos  alunos  de  graduação  envolvidos  direta  ou  indiretamente  com o

programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de

todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação.

1.3. O  Programa  tem  como  principais  características:  possibilitar  a  aproximação  com  a

pesquisa  e  estimular  a  inserção  do  petiano  na  pós-graduação;  possibilitar  um  ambiente

estimulante  para  o processo ensino-aprendizagem;  estimular  a  participação dos  alunos em

eventos  científicos  e  fomentar  a  interdisciplinaridade,  imprescindível  para  a  formação e  a

atuação profissional na perspectiva de atender aos princípios que orientam a indissociabilidade

presente nas universidades, além de contribuir para a melhoria da formação acadêmica.

1.4.  O  Programa  visa  desenvolver  atividades  acadêmicas  em  padrões  de  qualidade  de



excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. 

1.5. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no

país.

1.6.  Estimular  o espírito crítico,  bem como a atuação profissional pautada pela ética,  pela

cidadania e pela função social da educação superior.

1.7. O estudante bolsista de grupo PET receberá mensalmente uma bolsa de valor equivalente

ao praticado na política federal de concessão de bolsas de iniciação científica. Atualmente, R$

400,00 (quatrocentos reais).

2. DAS INSCRIÇÕES PARA O PETCC

2.1. As informações para o processo seletivo do PETCC encontram-se publicadas na página

do Departamento de Informática (http://di.uern.br/edital-pet). 

2.2. As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  de  forma  online através  do  e-mail

petcc@uern.br

2.3. Os (as) candidatos (as) que concorrerão as vagas de alunos(as) bolsistas e não bolsistas do

PETCC deverão preencher os seguintes requisitos:

a) Estar regularmente matriculado(a) e cursando entre o 2º e o 5º período do curso de

graduação em Ciência da Computação – DI/FANAT;

b)  Apresentar  Índice  de  Rendimento  Acadêmico igual  ou  superior  a  7,0,

comprovado através  de  Histórico  Escolar  ou documento  equivalente  expedido pelo

DIRCA/PROEG;

c) Ter expectativa de permanecer como bolsista do Programa até a conclusão do curso.

d) Serão automaticamente indeferidas as inscrições de discentes que não atenderem a

qualquer dos requisitos do item 2.3 deste Edital.

2.4. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deve encaminhar os seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição preenchida (disponível em http://di.uern.br/edital-pet);

b) Copia do RG e do CPF;

c) Cópia do Histórico Escolar com IRA;

2.5.  Os documentos relacionados no item 2.4 deverão ser escaneados para formato PDF e

encaminhados  ao  E-mail  Institucional  do  PETCC  (petcc@uern.br),  com  o  “ASSUNTO:

mailto:di@uern.br


Seleção - Edital nº 04 DI/PETCC”, no período estabelecido por este edital.

2.5.1. Será encaminhando um e-mail confirmando o recebimento da inscrição

2.6. As  informações  prestadas  pelo(a)  candidato(a)  no  ato  da  inscrição  serão  de  inteira

responsabilidade deste(a), cabendo à comissão da seleção do PETCC o direito de excluir do

processo seletivo aquele(a) que não preencher os dados de forma completa, correta ou que

fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. A seleção observará o potencial para atividade acadêmica, bem como a frequência e o

aproveitamento escolar, e constará de:

a) Análise do Histórico Escolar (IRA);

b) Entrevista;

3.2.  Para a  entrevista  a  banca  examinadora  será  formada pelo  tutor  do Programa,  1  (um)

professor indicado pelo Departamento de Informática e 1 (um) discente petiano.

3.3. Serão selecionados os candidatos aprovados que obtiverem as melhores médias de acordo

com a distribuição de vagas estabelecidas no  item 4, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para

aprovação, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), obedecendo a seguinte ponderação:

• Histórico: Peso 6

• Entrevista: Peso 4

3.4. Como critério de desempate será utilizado a maior nota do histórico escolar (IRA).

4. DAS VAGAS

4.1. O presente processo seletivo oferece 05 (cinco) vagas, distribuídas da seguinte maneira:

a)  02 (duas)  vagas  para  bolsistas,  destinadas  aos  dois  primeiros  colocados  que

obtiverem as melhores classificações no certame.

b) 03 (três) vagas para não bolsistas, destinadas aos(as) candidatos(as) classificados do

3º lugar ao 5º lugar do certame.

4.2. Será  gerada  lista  de  suplência  contendo  os  candidatos  classificados  no  certame  que

obtiveram colocações inferiores ao número de vagas ofertadas.



5. DOS RECURSOS

5.1. Após a divulgação das Inscrições Indeferidas e do Resultado Parcial, será facultado ao(a)

candidato(a)  contestá-los,  por  meio de  recurso dirigido  à  comissão  de seleção do PETCC

através doe endereço de e-mail:petcc@uern.br), com o “ASSUNTO:Recurso - Edital  nº 04

DI/PETCC”,  nos prazos estipulados no Item 7 deste edital.

5.2. Os recursos  serão julgados  pela  comissão de seleção do PETCC conforme os  prazos

estabelecidos por este edital.

5.3. Após o julgamento de eventuais recursos, será divulgado o Resultado final, com a lista

definitiva com os nomes dos candidatos aprovados e classificados, todos ordenados em ordem

decrescente da nota final obtida no processo de seleção.

6. DOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO PETCC

6.1. No momento de sua inclusão no grupo PETCC, o candidato deve cumprir os seguintes

requisitos:

a) Não ser bolsista de nenhum outro programa;

b) Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza;

c)  Ter  disponibilidade  de  dedicar  20  (vinte)  horas  semanais  às  atividades  do

programa;

d) Assinar Termo de Compromisso do aluno.

6.2. Não possuir impedimentos de qualquer natureza que impeçam a contemplação do item

6.1, ou para participar de eventuais atividades realizadas aos sábados, domingos ou feriados. 

6.3. Em adição ao item 6.2 é aceito a dispensa para alunos que possuem guarda sabática.

6.4. Será eliminado (a) o (a) candidato (a) classificado (a) que não se apresentar para inclusão

no grupo no prazo determinado e/ou deixar  de cumprir/apresentar  qualquer  dos  requisitos

descritos do item 6 deste Edital, sendo o (a) candidato (a) subsequente convocado (a) a fazê-lo.

 

7. CRONOGRAMA

Publicação do Edital de Chamada 23/07/2021, no JOUERN

Inscrições  24/07/2021 a 01/08/2021



Divulgação  da  relação  das  inscrições

deferidas

02/08/2021 na Página do DI (http://di.uern.br/edital-pet)

Prazo  para  recurso  das  inscrições

indeferidas

02/08/2021 a 03/08/2021, através do Email: petcc@uern.br

Divulgação  das  inscrições

homologadas.

04/08/2021 na Página do DI (http://di.uern.br/edital-pet)

Entrevistas 05/08/2021  a  06/08/2021, através  da  Plataforma  Google

Meet.

Divulgação do Resultado Parcial 07/08/2021 na Página do DI (http://di.uern.br/edital-pet)

Período  destinado  a  entrada  de

recursos

09/08/2021, através do Email: petcc@uern.br

Divulgação do Resultado Final 13/08/2021 no JOUERN

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do

presente Edital e de que aceita suas condições, não podendo invocar seu desconhecimento a

qualquer título, época ou pretexto.

8.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela tutora do PETCC e pela Comissão de

Seleção.

8.3. Cabe a tutora do PETCC e a comissão de seleção dirimir dúvidas pertinentes ao presente

certame, bem como emitir decisão final sobre eventuais casos omissos.

8.4. Este Edital entra em vigor na data de sua divulgação.

Mossoró-RN, 23 de julho de 2021.

Rommel Wladimir de Lima
Tutor do PET Ciência da Computação

Maximiliano Araújo da Silva Lopes
Chefe do Departamento de Informática


