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EDITAL PÚBLICO NAPSI/POLI 03.2019 

 

Por meio deste, a Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, através da coordenação do  

NAPSI- Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo torna público edital para seleção de discentes para 

participação no PROJETO ESTUDANTIL DE TUTORIA - PET e no PROJETO PADRINHOS – VERSÃO 

INTERNACIONAL da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco - POLI.   

 

I. OBJETIVOS  

1.1-Projeto Estudantil de Tutoria - PET  

a) Favorecer a integração efetiva e afetiva do ingressante ao novo meio acadêmico; 

b)  Orientar e acompanhar sistematicamente as turmas do primeiro período;  

c) Supervisionar as atividades de monitorias, contribuindo com a ressignificação do processo de ensino e de 

aprendizagem, favorecendo a efetiva relação discente-docente. 

 

1.2-Projeto Padrinhos – Versão Internacional 

d) Favorecer a integração efetiva e afetiva de alunos estrangeiros ao novo contexto acadêmico; 

e) Contribuir com a ampliação da visão e conhecimento da comunidade acadêmica da POLI sobre as 

possibilidades de internacionalização existentes; 

f) Acolher e orientar alunos estrangeiros em visita à POLI. 

 

II. COMPROMISSO DOS(AS) ESTUDANTES PARTICIPANTES DOS PROJETOS 

a) Manter-se regularmente matriculado(a) em curso de graduação da Poli durante o período de vigência dos 

projetos; 

b) Participar das reuniões quando solicitadas pela coordenação dos projetos; 

c) Executar Plano de Trabalho e Cronograma individual, justificando qualquer alteração; 

d) Elaborar e entregar ao seu professor orientador relatório parcial até o dia 30 de janeiro de 2020 e final até o 

dia 30 de junho de 2020; 

e) Apresentar sob a forma de Painel e/ou Exposição Oral os resultados obtidos, sob orientação do professor 

coordenador do projeto, antes do final de sua participação no projeto ou quando solicitado; 

f) Fazer referências à sua condição de participante deste edital em trabalhos e publicações; 

g) Enviar para ao NAPSI/POLI cópia de certificados de participação em eventos com trabalhos 

apresentados. 

 

III. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS: 

3.1-Projeto Estudantil de Tutoria - PET  

a) Aluno(a) regularmente matriculado(a) e adimplente com a POLI/UPE; 

b) Alunos(as) com disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades solicitadas. 

 

3.2-Projeto Padrinhos – Versão Internacional 

c) Aluno(a) regularmente matriculado(a) na graduação e pós-graduação (mestrado) e adimplente com a 

POLI/UPE; 

d) Alunos(as) com disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades solicitadas. 

e) Possuir fluência básica em inglês e/ou espanhol. 

 

IV. PROCESSO DE SELEÇÃO 

http://www.upe.poli.br/
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a) Preenchimento obrigatório do formulário de submissão: https://forms.gle/GQY1qtkrzNbrsLqV7 

b) Participação obrigatória de uma entrevista, quando solicitado. 

O resultado final será divulgado na página de internet da POLI. 

 

V. VAGAS 

1.1-Projeto Estudantil de Tutoria - PET  

Cursos Turno Quantidade de vagas 

Civil Manhã  02 

Telecomunicações  Manhã  01 

Controle e Automação Tarde  02 

 

1.2-Projeto Padrinhos – Versão Internacional 

Cursos Quantidade de vagas 

Civil 

Mestrado 

02  (01 Manhã e 01 Tarde) 

01 

Telecomunicações  01 

Controle e Automação 01 

Computação  

Mestrado  

01 

01 

Mecânica   01 

Eletrotécnica  01 

Eletrônica  01 

Física de Materiais 01 

 

VI. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

a) Os seguintes documentos devem ser anexados ao formulário no momento de submissão: CPF; comprovante 

de residência; histórico escolar (retirados do SIGA). 

 

VII. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

a) Atendimento aos critérios indicados no Item III. 

b) Desempenho do(a) aluno(a) durante a entrevista. 

 

VIII. PRAZOS 

a) Inscrições: 19/08/2019 a 30/08/2019 

b) Seleção e divulgação: 02/09/2019 a 06/09/2019 

c) Início das atividades: 09/09/2019 

d) Final das atividades: 30/07/2020 

 

IX. CONTATO 

Eventuais dúvidas e comunicados necessários deverão ser encaminhados para o e-mail napsi@poli.br e 

ari@poli.br  
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