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      UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
PORTARIA REITORIA UESC Nº 374



O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 


RESOLVE


Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 42, de 26 de março de 2015, que abriu inscrições para o processo seletivo de alunos para atuarem junto ao Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Medicina Veterinária da UESC, na forma que indica:

	Onde se lê:

12. DOS CERTIFICADOS
12.1. O aluno voluntário que completar dois anos de participação efetiva e comprovada no programa receberá um certificado emitido pela PROEX (onde projeto está cadastrado).

	Leia-se:

12. DOS CERTIFICADOS
12.1. O aluno voluntário que completar seis meses de participação efetiva e comprovada no programa receberá um certificado emitido pela PROEX (onde projeto está cadastrado).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital..

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 31 de março de 2015.




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO


EDITAL UESC Nº 42
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE ALUNOS PROJETO PET MEDICINA VETERINÁRIA

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de alunos para atuarem junto ao Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Medicina Veterinária da UESC.

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET

1.1. Do Objetivo Geral:

1.1.1 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.

1.2. Dos Objetivos Específicos:

1.2.1 Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
1.2.2 Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação da Medicina Veterinária da UESC;
1.2.3 Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;
1.2.4 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; e
1.2.5 Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior.
2. DAS VAGAS
A Seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de 20 (Vinte) vagas Voluntários (sem bolsa) constantes no Anexo Único deste instrumento, podendo se candidatar alunos que preencherem os seguintes requisitos:

a)	estar regularmente matriculado em curso de graduação em Medicina Veterinária (2º ao 9º período);
b)	ter, no mínimo, média 6,0 (seis) no Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado - CRAA, comprovada por meio de Histórico Escolar 
c)	ter disponibilidade de tempo (de 4 a 8 horas semanais) para a atividade do projeto PET Medicina Veterinária;



3. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO

3.1. Além daquelas diretamente relacionadas com o desenvolvimento do Projeto de Trabalho, o aluno voluntário deverá:
3.1.1. Zelar pela qualidade acadêmica do PET;
3.1.2. Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
3.1.3. Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
3.1.4. Manter bom rendimento no curso de graduação;
3.1.5. Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor;
3.1.6. Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;
3.1.7. Fazer referência à sua condição de bolsista PET nas publicações e trabalhos apresentados;

4. DAS INSCRIÇÕES
PERÍODO
De 06/04 a 13/04/2015
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas até o dia 13/04/2015. 
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho

CLIENTELA
Alunos regulares do curso de graduação da Medicina Veterinária (2º ao 9º período) da UESC, 

DOCUMENTAÇÃO
Formulário de Inscrição preenchido (anexo1)
Cópia do Histórico Escolar com CRAA (pode ser o histórico emitido pelo colegiado com CRAA)
Cópia do Comprovante de Matrícula
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF
Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital.

5. DA SELEÇÃO

A seleção será feita obedecendo aos seguintes critérios:
5.1.1. Análise curricular e do histórico escolar (classificatório e eliminatório);
5.1.2. A análise do histórico escolar será realizada por meio da avaliação do Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado;
5.1.3. Será eliminado o candidato que obtiver Coeficiente de Rendimento Acadêmico ou média geral inferior a 6,0 (seis);
5.2. Prova de redação (classificatória e eliminatória)	
5.2.1. Será eliminado o candidato que obtiver nota na Redação inferior a 6,0 (seis);
5.2.2. A prova ocorrerá dia 15 de abril de 2015, às 13.30h, em local a ser combinado no Colegiado de Medicina Veterinária.
5.3. Entrevista (classificatória)

5.3.1. O candidato que deixar de comparecer a entrevista e à prova de redação estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

6. DO RECURSO

O prazo para recurso é de 48horas após publicação da Portaria de Homologação do resultado. Fazer a solicitação via Protocolo para ser encaminhado a Profa Poliana de Castro Melo Coordenadora do Projeto.

7. DA DURAÇÃO
A duração dos alunos no projeto PET será de 6 meses, podendo prorrogar por igual período.

8. DA REMUNERAÇÃO
Sem bolsa. O aluno não receberá nenhuma remuneração (será voluntário), apenas os certificados de participação pelo voluntariado em varias atividades que vão desenvolver no PET.

9. DA ENTREVISTA
9.1. A entrevista dos candidatos classificados na Análise Curricular e de Histórico Escolar e na Redação será realizada no dia 16 de abril de 2015, turno matutino, a partir das 10.00 hs.
Local: Colegiado de Medicina Veterinária 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
10.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final obtida pela soma das etapas descritas nos itens 5 deste Edital.
10.2 Estarão aprovados no processo de seleção os candidatos classificados até o limite de vagas divulgadas. Os demais classificados comporão lista de excedentes obedecendo sempre à ordem decrescente da Nota Final.
10.3. Em caso de empate, a classificação dos candidatos seguirá os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico ou média geral;
b) Melhor desempenho demonstrado na entrevista;
c) Candidato com maior idade.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
11.1. O resultado geral com a classificação dos candidatos será divulgado no dia 20 de abril de 2015 no site www.uesc.br

12. DOS CERTIFICADOS
12.1. O aluno voluntário que completar dois anos de participação efetiva e comprovada no programa receberá um certificado emitido pela PROEX (onde projeto está cadastrado).

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

	A inexatidão das declarações ou irregularidade nos documentos, identificados    em qualquer fase do processo, eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.
	A Coordenadora do Projeto poderá substituir o Candidato se observada sua inadequação aos propósitos do Programa. Neste caso será convocado o selecionado do cadastro reserva.

III.Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pelo Coordenação do Projeto PET Medicina Veterinária.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 26 de Março de 2015.


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
































ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL – PET Medicina Veterinária
PET Medicina Veterinária UESC
2015





NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________________

CPF: ____________________     R.G.:________________________     Nº MATRÍCULA: _______________________

CURSO: _________________________________________________ SEMESTRE ATUAL: ____________________

COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACADÊMICO ACUMULADO (CRAA – histórico): _________________________

DATA DE NASCIMENTO: _______________ CIDADE:__________________ NACIONALIDADE:________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.): __________________________________________________CEP: ________ 

BAIRRO: __________________________ CIDADE: _____________ UF:_____________ PAÍS:_________________

E-MAIL:_____________________ TELEFONE RESIDENCIAL:________________________ CELULAR:__________


DECLARAÇÃO

Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o
sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliá-lo e ME comprometo a cumprir os regulamentos do programa PET-Medicina Veterinária.
                                                                                         Ilhéus, ____ de ___________ de 2015.

____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÀRIOS PARA PET Medicina Veterinária UESC
2015


Nº INSCRIÇÃO:

NOME DO CANDIDATO:

PERÍODO:                                                                                Nº MATRÍCULA:

                                                                                      Ilhéus, ____ de _____________ de 2015.

_____________________________________
FUNCIONÁRIO DO PROTOCOLO


