
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET/Pesca 
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EDITAL Nº 03/2017/PETPESCA/UFRA 
– TREINAMENTO DE FÉRIAS – 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET/Pesca) em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão, no uso de suas atribuições atuais, torna público aos discentes do curso de 

graduação em Engenharia de Pesca da UFRA, que no Projeto de Extensão, intitulado 

TREINAMENTO DE FÉRIAS, estarão disponíveis 25 (vinte e cinco) vagas para o 

treinamento, no período compreendido entre 18 a 20 julho de 2017, podendo haver 

prorrogação. 

 

Em se tratando de uma ação de extensão, ela não prever ônus remunerado para a 

UFRA e para o grupo PET, excetuando o pagamento do seguro para o discente 

selecionado, durante o período estipulado. 

 

ÁREA OBJETO DO TREINAMENTO 
Especificação do programa de TREINAMENTO DE FÉRIAS, orientado pelo Prof. Dr. 

rer. nat. Marko Herrmann: Aplicação das práticas relacionada com o curso de 

graduação em Engenharia de Pesca, como confecção de tanque-rede, elaboração de 

projetos aquícolas no SketchUp e AutoCAD, processamento de pescado (filetagem) 

entre outras atividades. 

 

1. DAS VAGAS DISPONÍVEIS 
Estarão 25 (vinte e cinco) vagas para acadêmicos do curso de graduação em 

Engenharia de Pesca disponível, independente do semestre, e que esteja apto com 

todos os critérios exigidos no item 3 deste edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão abertas até o dia 30 de junho de 2017 as 23:59 horas e devem 

ser realizadas através do formulário online no site do grupo PET Pesca 

(www.pesca.pet). 

http://www.pesca.pet/


 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 
a) Ficha de inscrição (formulário próprio) devidamente preenchida pelo aluno (Anexo 

I); 

b) Declaração de vínculo com a UFRA, disponível no SIGAA. 

c) Histórico constando nº de matrícula e data de nascimento.  

 
4. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO 
4.1. Quanto ao acadêmico 
a) Estar devidamente matriculado no curso de graduação em Engenharia de Pesca 

da UFRA, Campus/Belém; 

b) Ter a disponibilidade para viajar durante o período que ocorrerá o evento e 

c) Se o discente for menor de idade, deverá apresentar uma declaração de 

autorização (formulário próprio) dos pais, liberando-o para viajar (Anexo II). 

 

4.2. Quanto aos coordenadores 
a) Comprometer-se a acompanhar, orientar e treinar os acadêmicos nas distintas 

fases do treinamento e 

b) Comprometer-se a enviar a frequência dos discentes que estarão participando do 

treinamento à PROEX, para fins de registro e emissão de certificados para os 

discentes. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
5.1. A seleção para o treinamento será composta somente por inscrição devidamente 

realizada pelo candidato; 

5.2. A seleção dar-se-á por meio de ordem de inscrição, até atingir o número de 

vagas ofertadas para o treinamento ou até a data prevista para o término das 

inscrições; 

5.3. Se caso no decorrer da seleção houver algum erro na entrega das 

documentações e desistência, o candidato passará a vaga para o candidato 

subsequente.  

5.3. O resultado com a listagem dos alunos selecionados e dos que estarão na lista 

de espera será divulgada no site (www.pesca.pet) conforme o cronograma (Anexo III). 

  

http://www.pesca.pet/


 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora 

do prazo estabelecido neste edital; 

b) Para qualquer esclarecimento relacionado a este edital, os interessados deverão 

procurar o grupo PET Pesca; 

c) Os casos omissos serão analisados pelo grupo PET Pesca que está coordenando 

o treinamento e 

d) Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Belém, 22 de junho de 2017. 
 

 

_____________________________________________________ 
Marko Herrmann 

Tutor do Programa de Educação Tutorial – PET/Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANEXO I 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DE FÉRIAS 

 

NOME:   
_____________________________________________________________ 
IDADE: _______ 

NÚMERO DE MATRÍCULA:______________________ 

SEMESTRE: 

(  ) 1° Semestre  (  ) 3° Semestre  (  )  5° Semestre  (  ) 7º Semestre   (  ) 9º Semestre 

 

ENDEREÇO:________________________________________________________
_ 
EMAIL:____________________________________________________________
__ 

TELEFONE CELULAR:________________________ 

 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS: 

1. Histórico escolar atualizado 

2. Comprovante de Matrícula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ANEXO II 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR 
 

Eu,_________________________________________, identidade 

nº______________, órgão expedidor_____________, CPF 

nº____________________, residente 

na___________________________________________________, nº______, 

compl._______, bairro_________________, cidade___________________, 

UF_____, telefones____________________________, AUTORIZO meu (minha) filho 

(a)________________________________________________, data de 

nascimento____/____/_____, a viajar para o município de Castanhal, para realizar 

atividades relacionadas ao Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de 

Graduação Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável) 
 

  



 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DO TREINAMENTO 
 

Inscrição dos candidatos 23 a 30 de junho de 2017 
Lista dos candidatos homologados 31 de junho de 2017 

Análise da documentação 01 a 02 de julho de 2017 
Lista dos candidatos 03 de julho de 2017 

Treinamento 18 a 20 de julho de 2017 
 

 
 
 
 


	NOME:   _____________________________________________________________
	IDADE: _______
	ENDEREÇO:_________________________________________________________
	EMAIL:______________________________________________________________
	TELEFONE CELULAR:________________________

