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18o Processo Seletivo PET Ciências Biológicas - 2022 
 

Inscrição para seleção de alunos(as) do Programa de Educação Tutorial 
 
 

1. Pré-requisitos do aluno(a) candidato a bolsa: 

- estar regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da 
UNIFESP; 
- disponibilidade de horários (20h/semana); 
- participação de reuniões periódicas e outras atividades; 
- compromisso com as atividades previstas de ensino, pesquisa e extensão do PET; 
- coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a 6,0. 
 
Obs: caso o(a) aluno(a) possua uma bolsa em um outro programa (monitoria, PIBIC, PIBEX, etc) e 
ele seja selecionado entre os bolsistas, ele(a) terá que optar por uma das bolsas. Para este edital, 
teremos vagas para bolsistas e voluntários.  
 
 

2. Atividades do programa: 
 
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas do conhecimento: Botânica, Invertebrados e 
Vertebrados. 
 

3. Inscrições: de 18 a 28/08/2022, exclusivamente pelo formulário: 
https://forms.gle/hEjuVGZKwQ1wkEKA7 
 

 
Devem ser enviados no ato da inscrição: 
 

A. Histórico escolar; 
B.  Carta de intenção, se apresentando e falando sobre qual sua expectativa ao entrar no PET. 

• Por que quer entrar no PET? 
• Conhece as atividades do PET? 
• Comente sobre quais das suas habilidades e/ou conhecimentos podem contribuir para 

as atividades do programa PET. 
• Descreva suas atividades de iniciação científica, se for o caso. Possui uma outra 

bolsa? Tem disponibilidade de 20 horas semanais? 
C. Comprovante de matrícula com a informação sobre qual cota foi utilizada para ingresso na 

universidade (apenas para cotistas) 
 

4. Processo seletivo: 30/08/22 à 01/09/22 
 
O processo seletivo ocorrerá em três etapas sendo estas divididas em dias distintos. 
 
4.1. Primeira etapa: Orientação aos inscritos(as) – atividade online. 
 
Dia 30/08/2022, das 10:00h às 12:00h 
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- Os(as) candidatos(as) e os(as) petianos(as) receberão um link para participar de uma reunião por 
meio da plataforma Google Meet, na qual será realizada uma apresentação especificando as 
atividades do PET, e seus respectivos deveres e responsabilidades diante do MEC e da instituição 
de ensino; 
 
- Neste dia, ocorrerá a instrução aos(às) candidatos(as) quanto ao processo de seleção e detalhes 
de como ocorrerá a dinâmica a ser realizada nas próximas duas etapas do processo seletivo. 
 
4.2. Segunda etapa: Entrevistas individuais – atividade online. 
 
Dia 31/08/2022, das 14:00h às 18:00h 
 
- Cada candidato(a) deverá realizar uma entrevista individual com a presença de pelo menos um 
representante dos tutores e um(a) ou mais representantes petianos(as). 
 
 - Os horários da entrevista serão marcados no dia da realização da primeira etapa com cada 
candidato(a). O link para a reunião na plataforma Google Meet será encaminhado via e-mail no dia 
da entrevista, por isso, atente-se ao seu e-mail e aos horários. 
 
4.3. Terceira etapa: Dinâmica final – atividade online. 
 
Dia 01/09/2022, das 14:00h às 18:00h 
 
- A etapa final do processo seletivo consiste na apresentação da dinâmica cujas orientações serão 
dadas na primeira etapa; 
 
- Após a apresentação dos grupos, será entregue um formulário para auto-avaliação e do grupo, a 
ser preenchido no final da dinâmica. 
 
*Os horários podem sofrer modificações, por isso atente-se ao seu e-mail. Dependendo do 
número de inscritos(as), o processo seletivo pode se estender até dia 02/09/22.  
 
 

5. Critérios de inclusão e de pontuação para classificação dos candidatos: 
 
Serão utilizados critérios para avaliar as competências e habilidades necessárias dentro do grupo 
PET, respeitando as particularidades de cada candidato. 
 
A avaliação dos(as) candidatos(as) será realizada através de duas etapas, sendo elas: 
- Dinâmica em grupo; 
- Entrevista individual com tutores e petianos(as). 
 
Todo o processo será realizado via Google Meet. As informações referentes às duas etapas serão 
enviadas por email para os(as) candidatos(as) inscritos(as). 
Haverá uma pontuação ao final de cada etapa de acordo com o desempenho do(a) candidato(a) na 
atividade. As pontuações serão: 
- Entrevista individual = 0 a 50 pontos; 
- Dinâmica em grupo = 0 a 50 pontos; 
- Avaliação interna do grupo na dinâmica = 0 a 50 pontos.  
 
Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a pontuação da entrevista individual. 
 
Se o inscrito não atingir 50% da pontuação em alguma das etapas, será desclassificado.  
 
Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) de acordo com a pontuação final, e serão 
convocados(as) de acordo com a disponibilidade de vagas, via e-mail. 
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Candidatos(as) não convocados(as) e classificados(as) serão inseridos(as) em uma lista de espera, 
a ser utilizada em caso de liberação de vaga por meio da saída de membros vigentes. 
 
6. Sistema de cotas: 
Metade (50%) das vagas serão destinadas a candidatos(as) que utilizaram algum sistema 
de cotas para o ingresso na UNIFESP. 
*Em caso de vagas referente a cotas sobressalentes, serão remanejadas para ingresso geral; 
*Caso os candidatos não se enquadrem em nenhum dos tipos de vagas reservadas concorrerão às vagas de 
ampla concorrência; 
*Caso opte pelo sistema de cotas, favor enviar no formulário de inscrição o comprovante de matrícula com a 
informação sobre qual cota foi utilizada para ingresso na universidade. 
 
 


