
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIVISÃO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO 
SETOR DE PROGRAMAS PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a Lei nº11.180, de 23 de setembro de 2005; o 
Manual de Orientações Básicas (2006), a Portaria do Ministério da Educação nº976, de 
27 de julho de 2010 e a Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
nº42, de 4 de novembro de 2013; resolve retificar o Edital nº15/PROGRAD/2020. 
 
Onde se lê: 
3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Engenharia Florestal, 
cursando a partir do 2º período letivo, com previsão de formatura de no mínimo 
dezembro/2021, no Campus Seropédica; 
3.2 Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 5,0; 

3.3 Não ser bolsista de qualquer outro programa que seja incompatível com o recebimento 
de bolsa pelo PET; 
3.4 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa, sem 
prejuízo das demais atividades do Curso de Graduação. 
 
Leia-se: 
3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Engenharia Florestal, 
cursando a partir do 2º período letivo, com previsão de formatura de no mínimo 
dezembro/2021, no Campus Seropédica; 
3.2 Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 5,0; 

3.3 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa, sem 
prejuízo das demais atividades do Curso de Graduação. 
 
Onde se lê: 
6.4 A Nota Final será composta pela soma das notas dos documentos avaliados na 
segunda etapa, totalizando 10 (dez) pontos. 
6.7 O resultado será divulgado no endereço eletrônico do Programa de Educação Tutorial, 
na página da Pró-Reitoria de Graduação: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-
graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/. 
 
Leia-se: 
6.4 A Nota Final será composta pela soma das notas dos documentos avaliados na 
segunda e na terceira etapa, totalizando 10 (dez) pontos. 
6.7 Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico do Programa de Educação 
Tutorial, na página da Pró-Reitoria de Graduação: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-
graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/. 
 

 
 
 
 
 

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/


Onde se lê: 
 
ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Eventos Datas 

Inscrições 01 a 21/08 

Dinâmica 31/08 a 04/09 

Resultado final 08/09 

Preenchimento do termo de compromisso e 
cadastro no Programa  

08 a 11/09 

Início das atividades (1º ao 3º lugar) 11/09 

Início das atividades (a partir do 4º) 

Conforme 
disponibilidade de 

vagas 

 
Leia-se: 
ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Eventos Datas 

Inscrições 01 a 21/08 

Resultado da 1ª etapa 28/08 

Dinâmica 31/08 a 04/09 

Resultado final 08/09 

Preenchimento do termo de compromisso e 
cadastro no Programa  

08 a 11/09 

Início das atividades (1º ao 3º lugar) 11/09 

Início das atividades (a partir do 4º) 

Conforme 
disponibilidade de 

vagas 

 
Onde se lê: 
 
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
 
NOME SOCIAL: ______________________________________________________________ 
 
MATRÍCULA: ______________________ PERÍODO: ______________ SEXO: (   )M (   )F 
 
CPF:________________________________ IDENTIDADE:__________________________ 
 
ÓRGÃO EXPEDIDOR:________________________________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO:____/____/________ 
 
NATURALIDADE:___________________________________________ 
 
TEL: ______________________________ CEL: _______________________________ 



 
ENDEREÇO:________________________________________________________________ 
 
Nº:_________ COMPLEMENTO:_______________________________________________ 
 
BAIRRO:__________________________ MUNICÍPIO:_____________________________ 
 
CEP:______________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________________ 
 
 Declaro ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte horas) semanais às atividades 
do Programa de Educação Tutorial, sem prejuízo das demais atividades do Curso de 
Graduação. 
Declaro que concordo com todos os termos previstos neste Edital. Comprometo-me com 
a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos 
documentos anexados. 
 

Considerando que todo o processo seletivo se dará de forma remota, inclusive a 
participação na Dinâmica, descreva qual sua disponibilidade de conectividade e 

internet: 
 

(    ) tenho disponibilidade e fácil acesso  
(    ) tenho disponibilidade, mas o acesso é compartilhado 

(    ) tenho disponibilidade, mas o meu plano de internet é instável (dados, rádio etc.) 

(    ) meu acesso é muito restrito (somente me deslocando para outro local).  

(    ) Outro.  
Descreva: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Seropédica, ____ de  agosto de 2020. 
 

________________________________ 

(assinatura) 

 

Leia-se: 
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME:______________________________________________________________________ 
 
NOME SOCIAL: ______________________________________________________________ 
 
MATRÍCULA: ______________________ PERÍODO: ______________ SEXO: (   )M (   )F 
 
CPF:________________________________ IDENTIDADE:__________________________ 
 
ÓRGÃO EXPEDIDOR:___________________DATA DE NASCIMENTO:____/____/_____ 
 
NATURALIDADE:______________________TEL: ______________________________  
 
CEL: _______________________________ 
 



ENDEREÇO:_____________________________________________________Nº:________  
 
BAIRRO:__________________________MUNICÍPIO:_____________________________ 
 
COMPLEMENTO:________________________________________________UF:________ 
 
CEP:______________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________________ 
 
POSSUI ALGUMA BOLSA: (   ) SIM (   ) NÃO    QUAL:____________________________ 

 

CARGA HORÁRIA:________ INSTITUIÇÃO:____________________________________ 

 
 Declaro ter disponibilidade para dedicar 20h semanais às atividades do Programa 
de Educação Tutorial, sem prejuízo das demais atividades do Curso de Graduação. 
Declaro que concordo com todos os termos previstos neste Edital. Comprometo-me com 
a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos 
documentos anexados. 
 

Considerando que todo o processo seletivo se dará de forma remota, inclusive a 
participação na Dinâmica, descreva qual sua disponibilidade de conectividade e 

internet: 
 

(    ) tenho disponibilidade e fácil acesso  
(    ) tenho disponibilidade, mas o acesso é compartilhado 

(    ) tenho disponibilidade, mas o meu plano de internet é instável (dados, rádio etc.) 

(    ) meu acesso é muito restrito (somente me deslocando para outro local).  

(    ) Outro.  
Descreva: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Seropédica, ____ de  agosto de 2020. 
 

________________________________ 

(assinatura) 

 

 
Seropédica, 3 de agosto de 2020. 

 
Joecildo Francisco Rocha 
Pró-Reitor de Graduação 

 


