
  
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O PET é um Programa governamental nacional mantido pelo Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), com gestão administrativa do Departamento de Modernização e Programas da 

Educação Superior (DEPEM), da Secretaria de Educação Superior (SESu). Foi criado em 1979 

e é regido pela Portaria MEC n. 976 de 27 de julho de 2010.  A FCAV/Unesp teve o grupo PET 

Medicina Veterinária instituído em 1989, sendo o primeiro PET desse curso no Brasil. 

 O PET constitui-se um programa com modelo tutorial, 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, tendo por 

objetivos: 

- Desenvolver atividades acadêmicas, em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade na formação acadêmica dos alunos de 

graduação 

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

 O método tutorial permite o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas 

e pensamento crítico entre os integrantes, em contraste com o ensino centrado principalmente 

na memorização passiva de fatos, informações, e oportuniza aos estudantes a se tornarem 

cada vez mais independentes em relação à administração de suas necessidades de 

aprendizagem. 
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 2.1. O processo seletivo do PET Medicina Veterinária de 2018 será regido pelo presente 

Edital e será realizado por uma Comissão de Seleção designada pelo tutor do grupo. 

 2.2. Serão oferecidas cinco vagas, com atribuição de bolsas pela ordem de classificação 

e em acordo com disponibilidade destas. As atividades terão início em julho de 2018, porém a 

participação dos selecionados será estimulada previamente a essa data.  

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. Condições de inscrição  

- Estar regularmente matriculados no 3º período do Curso de Medicina Veterinária da 

FCAV/Unesp. 

- Apresentar bom rendimento escolar (média ≥ 6,0) ou Coeficiente de Rendimento (CR) 

não inferior ao CR médio da turma de ingresso. 

- Ter disponibilidade para se dedicar ao Programa. 

 

3.2. Data e Local de inscrição  

Inscrições abertas entre os dias 07 a 11 de maio de 2018. As inscrições deverão ser 

efetuadas na secretaria do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, DCCV, das 8h00 às 

11h e das 14h às 17h.  

 

3.3. Documentos a serem entregues junto com a ficha de inscrição: 

- Histórico escolar 

- Curriculum Lattes ou curriculum vitae 

- Carta de intenções, na qual o candidato deverá discorrer sobre seus interesses 

acadêmicos e profissionais, além dos motivos pelos quais o PET deverá aceitá-lo como 

integrante (máx. 2 páginas, fonte Arial 11, espaçamento 1,5, parágrafo justificado). 

 

 



 

4. PROCESSO SELETIVO 

        

4.1. Período  

O processo seletivo ocorrerá entre os dias 15 a 17 de maio de 2018.  

 

4.2. Etapas  

-  Dinâmicas (individual e em grupo), nos dias 15 e 16 de maio, às 18 horas, na sala dos 

grupos PETs da FCAV/Unesp (40 pontos); 

 - Entrevista, no dia 17 de maio, a partir das 18h, na sala dos grupos PETs da 

FCAV/Unesp (40 pontos);  

 - A quarta etapa corresponde à análise do curriculum, histórico escolar e da carta de 

intenções (20 pontos). 

Todos os inscritos participarão de todas as etapas. A ausência em uma das etapas do 

concurso será interpretada como desistência. 

           

4.3. Comissão avaliadora  

Será composta pelo tutor do PET Medicina Veterinária, um docente do curso de 

Medicina Veterinária da FCAV/Unesp, um PETiano egresso e dois membros do grupo PET. 

Todas as atividades terão participação dos demais membros do grupo. 

 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados serão divulgados nos e-mails dos alunos participantes e estarão afixados 

no mural do DCCV, até 30 dias após o término do processo seletivo.   

 

 

6. INFORMAÇÕES 

 

 Para maiores informações, entrar em contato com luis.guilherme@fcav.unesp.br  
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