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PROJETOS EM ORDEM DECRESCENTE DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

Proposta PET 2014- Biblioteconomia (contemplado) 
Proposta PET 2014 – Engenharia de Materiais (classificado) 
Proposta PET 2014 – Filosofia (classificado) 
 
A Comissão de Avaliação seguiu os critérios definidos no item 7 do edital, a saber: 
 
7. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. As propostas apresentadas serão analisadas com base nos seguintes aspectos: 
7.1.1. Articulação da proposta com o projeto pedagógico do curso de graduação. 
7.1.2. Envolvimento da unidade acadêmica com o desenvolvimento da proposta. 
7.1.3. Impacto das atividades de extensão na sociedade. 
7.1.4. Avanços na área de ensino, pesquisa, cultura e extensão para os alunos e docentes 
envolvidos. 
7.1.5. Contribuição para a aproximação dos currículos dos respectivos cursos de graduação com 
o desenvolvimento científico, cultural, artístico e tecnológico. 
7.1.6. Experimentação de alternativas metodológicas de ensino. 
7.1.7. Descoberta de novos objetos/vertentes de investigação. 
7.1.8. Desenvolvimento de atitudes pró-ativas diante dos desafios e limites de realidade científica 
da UFCA. 
7.1.9. Adequação do currículo do tutor à proposta. 
 
 
O GRUPO CONTEMPLADO DEVERÁ ENVIAR ATÉ 26 DE MARÇO ÀS 18:00 HORAS À 
SECRETARIA DA PROEN OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  
 
- Três(3) vias impressas do projeto(Anexo 1), assinadas pelo Diretor da unidade acadêmica (se 
houver) e pelo Coordenador do curso de graduação ao qual o PET estará ligado.  



- Ofício da Coordenação do curso de graduação constando a aprovação do grupo PET e o 
compromisso de provê-lo das condições mínimas necessárias para o seu funcionamento, 
conforme item 3.4 deste Edital.  
- Ofício com o nome e CPF dos bolsistas selecionados, constando agência e conta corrente no 
Banco do Brasil (não é permitido conta poupança e/ou  conta corrente conjunta).  
- Edital de Seleção dos Bolsistas e Lista de Divulgação dos Aprovados 
- Todos os documentos deverão ser enviados com as devidas assinaturas para a secretaria 
administrativa da PROEN. 

 
 

Juazeiro do Norte, 17 de março de 2014.  
 
 

Profa. Ana Candida de Almeida Prado 
Pró-Reitora de Ensino da UFCA 


