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EDITAL Nº 04/2017/PETPESCA/UFRA 
– SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O PROGRAMA DE MONITORIA 

DO GRUPO PET PESCA – 

O Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Pesca (PET 

Pesca) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 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 

programa de monitoria do grupo PET Pesca, intitulado “PETssoma”, estarão 

disponíveis 10 (dez) vagas por semestre (exceto 9° período) para alunos com 

dificuldades em determinada disciplina. 

 

1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 30 de setembro de 2017. 

 

2. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pelo site do grupo PET Pesca 

(www.pesca.pet), onde será necessário preencher um formulário de inscrição, 

colocando todas as informações necessárias. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia de 

Pesca da UFRA; 

b) estar cursando no 1º, 3º, 5º ou 7º semestre do curso de Engenharia de 

Pesca e 

c) ter disponibilidade para se dedicar aos horários propostos para as 

atividades do PETssoma. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
a) A seleção ocorrerá conforme a ordem de inscrição dos participantes, ou 

seja, os primeiros 10 (dez) inscritos em cada semestre será selecionado. 
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b) Caso o candidato selecionado falte a REUNIÃO GERAL, marcada pelo 

grupo PET Pesca, o mesmo estará automaticamente eliminado, sendo 

sua vaga passada para o próximo da lista. 

 

5. DOS REQUISITOS PARA OS PARTICIPANTES 
a) Em caso de 2 (duas) faltas o aluno participante da monitoria será 

automaticamente eliminado. 

b) O não-cumprimento das atividades e questionários semanais passados 

pelo grupo também levará a eliminação do aluno. 

 

6. DO PETssoma 
6.1 Descrição: O PETssoma visa auxiliar os alunos da graduação em 

determinadas disciplinas. O apoio será dado através de aulas em horários 

contraturno ao dos alunos.  

 

6.2 Objetivo: O objetivo do PETssoma será de trabalhar conteúdos cujos os 

alunos tenham dificuldades de maneira a tentar sanar possíveis dúvidas, visando 

aumentar o rendimento dos alunos nas matérias e assuntos que são 

responsáveis pelo maior número de retenção no curso da unidade. 
 

6.3 Metodologia: 
a) Os alunos que participarão do programa de monitoria com dificuldades 

em determinada disciplina serão acompanhados pelos petianos ao longo 

do período determinado.  

b) Será distribuído entre os participantes um questionário semanal para que 

o mesmo avalie se essa atividade de monitoria elucidou suas dúvidas. 

c) O local das aulas de monitoria será na sala do grupo PET Pesca, 

localizada no Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos na 

Universidade Federal Rural da Amazônia. 

d) Os discentes que estudam no período da tarde, terão suas aulas de 

monitoria pela parte da manhã e vice-versa. 
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e) As aulas serão divididas por semestre, onde cada semestre terá 1h de 

aula por semana. 

f) Os horários das aulas serão definidos no dia da REUNIÃO GERAL. 

 

7 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Através do site do Grupo (ww.pesca.pet), via e-mail (info@pesca.pet) ou na sala 

do grupo PET Pesca. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. rer nat Marko Herrmann 
Tutor PET Pesca 
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