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REF: SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
(PET) PARA 2012.

O Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Estatística da Universidade 
Federal do Paraná torna pública a realização de processo seletivo público para 
provimento de vagas de novos bolsistas, nos termos da Portaria nº 591/2009 
MEC de 18 de junho de 2009.

Art.1º. – Poderão inscrever-se acadêmicos regularmente matriculados no Curso
de Estatística da UFPR que atenderem os seguintes requisitos:

(a)Possuir Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 6,0;
(b)Ter  disponibilidade  para  dedicar  20  horas  semanais  às  atividades 

específicas do Programa; 
(c) Não  ser  bolsista  de  nenhum outro  programa  de  bolsas  na  época  da 

implementação da bolsa PET, em caso de classificação.

Art.2º. – O processo de seleção obedecerá ao seguinte calendário:

DATA ATIVIDADE

26/04/2012 Lançamento do Edital

27/04/2012 Início do período de
Inscrições

27/05/2012 Encerramento do período de
Inscrições

28/05/2012
das 16h às 18h

Entrevista com os candidatos

29/05/2012
das 16h às 18h

Apresentação individual
Tema: PET

30/05/2012
das 16h às 18h

Trabalho em equipe*

31/05/12 Resultado da seleção

*O  tema  do  trabalho  do  dia  30/05/2012  será  entregue  aos  candidatos  no 
decorrer do processo seletivo.

Informações adicionais podem ser obtidas com os bolsistas, não bolsistas e colaboradores do programa PET (sala PC09, 
bloco de Ciências Exatas do Centro Politécnico) ou com a tutora do Programa PET Estatística UFPR, Professora Silvia 
Shimakura, e-mail: pet.estatistica.ufpr@gmail.com, 0xx41 3361.3261.



Art.3º. – As inscrições deverão ser feitas na sala PC09, no bloco de Ciências 
Exatas, no período compreendido entre 27 de Abril de 2012 a 27 de Maio de 
2012 ou no site do PET Estatística (www.pet.est.ufpr.br), ou ainda pelo e-mail 
pet.estatistica.ufpr@gmail.com informando o  número do registro acadêmico, 
nome completo e telefone.

Os  candidatos  deverão  trazer  os  seguintes  documentos  para  avaliação  e 
seleção até o primeiro dia do processo seletivo:

(a)Histórico escolar atualizado (que pode ser obtido no Portal do Aluno da 
UFPR).

(b)Cópia do RG e CPF ou equivalentes.

Art.4º.  – A Comissão de Seleção será formada por professores da UFPR, por 
todos os integrantes  do PET Estatística  e pela  tutora  Silvia Shimakura,  que 
coordenará os trabalhos.

Art.5º. – A seleção dar-se-á pela média ponderada dos seguintes critérios:

(a)Entrevista (35%)
(b)Apresentação Individual – Tema: PET (30%)
(c) Elaboração de trabalho (25%)
(d)Índice de Rendimento Acadêmico (10%)

Art.6º. – Será estipulada uma nota de corte de 6,0, dada pela média ponderada
dos critérios acima.

Art.7º.  –  Serão  selecionados  como  bolsistas,  em  número  de  3  (três),  os 
candidatos que obtiverem as maiores médias ponderadas, e até 6 (seis) não-
bolsistas, desde que obtenham média acima da nota de corte estipulada.

Art.8º.  –  Os  casos  omissos  ou  situações  não  previstas  neste  edital  serão 
dirimidos pela Comissão de Seleção.

Curitiba, 26 de Abril de 2012.

Profa. Dra. Silvia Emiko Shimakura
Tutora PET Estatística – UFPR
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