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PET Engenharia da Computação - UTFPR Curitiba

O que é o PETECO?
Os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) realizam, sob
a orientação de um professor tutor, atividades que têm como objetivo garantir aos alunos a vivência em experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais.
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O ensino é explorado através dos cursos
ofertados por integrantes do grupo; são desenvolvidas pesquisas, passando pelo processo de criação de conteúdo científico,
orientadas pelo professor tutor; e promovemos a extensão, integrando a comunidade com a universidade.

EXTENSÃO

Alinhado à UTFPR, o PET Engenharia da Computação (PETECO)
desenvolve atividades seguindo
o princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão: a tríade se expressa através de todos os projetos realizados pelo grupo durante o ano.

Apesar de trabalharmos toda a tríade,
nem todos os integrantes precisam se interessar por todos os
eixos dela o tempo todo. É possível realizar ações somente envolvendo pesquisa ou somente ensino, por exemplo. No PETECO,
os estudantes têm autonomia para escolherem atividades que os
interessem ou para propor novas, sempre que for conveniente.
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Bolsas
Os alunos selecionados como bolsistas do grupo PET receberão
uma bolsa mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), depositados em conta corrente específica, oriundo de recursos do PROGRAMA – PET.

Vagas
Este processo seletivo selecionará 6 estudantes, sendo:
• 4 vagas para bolsistas;
• 2 vagas para voluntários (não-bolsistas*).
Os alunos selecionados como voluntários receberão bolsa assim
que, pela saída de integrantes bolsistas do grupo, haja a disponibilidade de vagas. As vagas serão preenchidas por ordem de
classificação.
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Inscrições
Para se inscrever é obrigatório:
1. Estar regularmente matriculado como estudante de
graduação em Engenharia de Computação, Sistemas
de Informação ou em Engenharia Eletrônica nos câmpus de Curitiba da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná;
2. Não ser bolsista em qualquer outro programa;
3. Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais
às atividades do programa;
4. Apresentar Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou
igual a 60%*.
* Para estudantes sem CR, este será requisitado assim que estiver disponível.

Diferenciais:
• Habilidade com tecnologias específicas (como linguagens de programação e ferramentas gráficas);
• Interesse em desenvolver uma carreira acadêmica;
• Engajamento em atividades extracurriculares.
Modo de inscrição:
As inscrições ocorrerão através do formulário on-line
divulgado no website do grupo (http://dainf.ct.utfpr.edu.
br/peteco/), juntamente com este documento.
3

