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 SELEÇÃO DE TUTOR PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

 PET - Agroecologia Rural Sustentável

O  Reitor  Substituto  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
IFCatarinense,  usando  das  atribuições  que  lhe  confere  a  Portaria  nº  1.426  de  03/07/2013,
publicado no DOU de 04/07/2013, por meio do Comitê Local de Acompanhamento do Programa
PET – CLA, designado pela Portaria 1.752/2013, de 17 de maio de 2013, em conformidade com a
Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, e Portaria MEC n° 343, de 24 de abril de 2013, torna
público o processo de seleção de Tutor para atuar no Programa de Educação Tutorial – PET
Agroecologia Rural Sustentável.

1 Informações preliminares

O PET (Programa de Educação  Tutorial)  é  vinculado  à  Secretaria  de  Educação  Superior  do
Ministério da Educação (MEC/SESu/) e é desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos
de  graduação  das  instituições  de  ensino  superior  do  País,  orientados  pelo  princípio  da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que tem por objetivos:
I- desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
II- contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação;
III- estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica;
IV- formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; e
V- estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior.
VI- introduzir novas práticas pedagógicas na graduação;
VII- contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação; e
VIII- contribuir com a política de diversidade na Instituição de Ensino Superior - IES, por meio de
ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.

2 Das atribuições do professor tutor:

I- planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes;
II- coordenar a seleção dos bolsistas;
III-  submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação,  ou órgão
equivalente;
IV- organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar a elaboração do
relatório da IES;
V- dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos integrantes discentes
do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades previstas em sua instituição;
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VI- atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC;
VII- solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, por escrito, justificadamente, seu
desligamento ou o de integrantes discentes;
VIII- controlar a frequência e a participação dos estudantes;
IX- elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada à
SESu.
X- fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos apresentados;
XI- cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.

3 Da vaga:

O Processo seletivo destina-se à seleção de 01 (um) tutor, docente do Câmpus Rio do Sul, para
substituição ao atual no Programa de Educação Tutorial PET -  Agroecologia Rural Sustentável,
Curso: Agronomia.

4 Dos requisitos para ser tutor de grupo PET :

I- pertencer ao quadro permanente da instituição, sob contrato em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva;
II- ter título de doutor;
III- não acumular qualquer outro tipo de bolsa;
IV- comprovar atuação efetiva em cursos e atividades da graduação por três anos anteriores à
solicitação ou à avaliação;
V- comprovar atividades de pesquisa e de extensão por três anos anteriores à solicitação ou à
avaliação.
§ 1º- Para fins do disposto nos incisos IV e V do caput:
I-  a  atuação efetiva em cursos e atividades da graduação será aferida a partir  de disciplinas
oferecidas,  orientação  de  monitoria,  iniciação  científica  e  trabalhos  de  conclusão  de  curso,
atuação em programas ou projetos de extensão, e participação em conselhos acadêmicos, os
quais poderão ser comprovados mediante o currículo lattes documentado do candidato a tutor;
II- o período de exercício das atividades comprovadas não necessita ser ininterrupto, de tal forma
que professores que tenham se afastado da instituição para realizar estágio ou outras atividades
de ensino, pesquisa e extensão não estão impedidos de exercer a tutoria; contudo, é necessário
atender o período exposto no item IV e V. 
§ 2º- Excepcionalmente a bolsa de tutoria poderá ser concedida a professor com titulação de
mestre, desde que devidamente justificado pelo CLA e aprovado pela Comissão de Avaliação.

5 Das inscrições

5.1 No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar:
a) Formulário de inscrição (Anexo 1).
b) Proposta para a continuidade das atividades do grupo PET -  Agroecologia Rural Sustentável
em conformidade com a área de abrangência (Anexo 2).
c) Cópia do currículo Lattes, comprovada, com cópia dos documentos devidamente anexados.
d)  Documentação  comprobatória  de  que  o  docente  pertence  ao  quadro  permanente  do
IFCatarinense, citando a data de ingresso na instituição.
5.1.1  Os  documentos  deverão  ser  impressos,  colocados  em  um  envelope  com  o  nome  do
candidato  e  identificação  “PROGRAMA PET”,  e  entregues  presencialmente  ou  enviados  por
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Sedex à Pró-Reitoria de  Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCatarinense, localizada na
Rua das Missões, 100, Ponta Aguda, CEP: 89051-000, Blumenau, SC; sendo considerado o dia
29.07, como último dia para a postagem. 
5.1.2 Somente serão homologadas inscrições dos candidatos que entregarem a documentação
completa.

6 Do processo seletivo

6.1  O  processo  seletivo  do  professor  tutor  será  coordenado  pelo  Comitê  Local  de
Acompanhamento do IFCatarinense.
6.2 No processo de seleção serão levados em conta o currículo do candidato,  a proposta de
trabalho, vinculação com a área de abrangência do PET, o tempo de docência no ensino superior
e a experiência em projetos de pesquisa e extensão.
6.3 Para a obtenção da nota final do candidato, será dado peso 6 para o currículo e peso 4 para a
proposta de trabalho apresentada.
6.4 Será aprovado no Processo Seletivo, o candidato que obtiver maior média final.
6.5 Em caso de empate, o critério a ser utilizado será o de tempo de docência em ensino superior
no IFCatarinense.

7 Cronograma

Lançamento edital: 05/07/2013
Período de inscrição: 15/07/2013 a 29/07/2013
Homologação das inscrições: 01/08/2013
Interposição de recursos: 02/08/2013 
Resultado da interposição de recursos:  05/08/2013
Avaliação e Homologação do resultado pelo CLA: 05/08/2013
Interposição de recursos: 06/08/2013
Resultado da interposição de recursos:  07/08/2013
Homologação do resultado final: 07/08/2013
Assinatura do termo de compromisso: 08/08/2013.

8 Disposições gerais

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comitê  Local  de  Acompanhamento  –  PET  do
IFCatarinense.
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

Seleção para Tutor do Programa de Educação Tutorial – PET Agroecologia Rural
Sustentável

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 

TELEFONES PARA CONTATO:

ENDEREÇO COMPLETO:
Rua: Nº 
Aptº Bloco/Edifício: Bairro: 
CEP: Cidade/Estado:

E-mail: 

DATA DE NASCIMENTO:

RG: Órg. Exp. UF:
CPF:

FORMAÇÃO ACADÊMICA DO CANDIDATO
Graduação em: Ano Conclusão
Pós-graduação em: Ano Conclusão
Mestrado em: Ano Conclusão
Doutorado em: Ano Conclusão

Data:

Assinatura do Candidato
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ANEXO 2
FORMULÁRIO DA PROPOSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

OBJETIVO GERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O PRIMEIRO ANO DE ATUAÇÃO DO TUTOR:

Em se tratando de uma troca de tutoria quais as estratégias previstas para a transição, entre o
planejamento já em andamento e sua nova proposta? 
De que forma sua proposta atende as motivações já manifestadas pelo grupo,  respeitando a
história coletiva do mesmo?
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Descrição dos resultados esperados da atuação do grupo: 
Dos avanços na área de ensino, extensão e pesquisa para os alunos e docentes envolvidos.
Do impacto das ações do grupo na comunidade acadêmica e na sociedade.

Sistemática acompanhamento e avaliação das ações/atividades propostas:

_____________________________________ 
Professor Responsável 

(assinar e datar) 


