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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL N° 026/2022 

 

 - POR CURSO ESPECÍFICO/CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Ciência da Computação 

Tutor(a): Roque Mendes Prado Trindade  

Público Alvo: Discentes de Ciência da Computação 

Vagas:  

Bolsistas - 4 vagas, sendo 3 vagas para os primeiros discentes classificados, 

independentemente da forma de ingresso na Uesb (ampla concorrência, reserva de vagas 

ou cotas adicionais) e 1 vaga para discente melhor classificado, que tenha ingressado na 

Uesb por meio das modalidades de concorrência, “reserva de vagas” ou “cotas 

adicionais”. 

Voluntários – 2 vagas. 

Resumo da Proposta de Grupo de Trabalho: 

O programa de educação tutorial em computação visa cumprir os requisitos do projeto 

político pedagógico do curso no sentido de dotar o profissional egresso do curso de uma 

visão crítica da sociedade em que ele irá atuar, das suas responsabilidades éticas e sociais, 

do seu comprometimento com a disseminação e aplicação do conhecimento adquirido, 

tornando-o capaz de atuar de maneira dinâmica na pesquisa, na aplicação de 

conhecimentos no mercado de trabalho de modo responsável e na inovação tecnológica 

visando ao desenvolvimento sustentável de uma sociedade mais justa. Para isso o PETI-

Computação pretende trazer os discentes para os laboratórios, para atuarem em problemas 

reais em projetos ensino, pesquisa e extensão aplicando os conhecimentos técnicos de sua 

área do conhecimento, usando componentes extracurriculares para contextualizar a 
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realidade em que vivem e buscar soluções inovadores na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. Além disso, tais componentes devem refletir também os interesses 

individuais dos alunos, permitindo uma livre escolha dentre blocos de componentes 

optativos e estimular sua autonomia como protagonista de sua própria história. Através 

do PETI será criado um espaço para que o aluno desenvolva atividades pensando e 

analisando o curso como um todo. Deste processo, resultarão ações que visem estabelecer 

uma ligação entre a vida acadêmica e como a mesma pode contribuir para minimizar as 

diferenças sociais locais e para o desenvolvimento da região.  

 

 


