
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Recredenciada pelo Decreto Estadual  
N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Vitória da Conquista                        (77) 3424-8604 | peti@uesb.edu.br  

 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL N° 026/2022 

 

- POR CURSO ESPECÍFICO/CAMPUS ITAPETINGA 

 

Ciências Biológicas 

Tutor(a): Daniela Deitos Fries 

Público Alvo: Discentes de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas 

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 Grupo de trabalho do PETI Biologia visa promover o protagonismo estudantil diante 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão, buscando melhorar a qualidade da sua 

formação, experiência e vivência acadêmica, bem como, fixar valores éticos de cidadania 

e consciência social. Os discentes selecionados desenvolverão diversas atividades, que 

vão desde a caracterização PETI Biologia até atividades que possibilitem o contato e a 

interação dos discentes do curso com as comunidades interna e externa à UESB, 

realizando ações que levem ao intercâmbio de informações, à demonstração de atividades 

realizadas no âmbito do curso, bem como, à interação cultural e social.  
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Assim, estarão se aperfeiçoando nas diversas áreas da biologia ao discutirem artigos 

científicos, organizarem e participarem de palestras, minicursos, debates sobre assuntos 

gerais da biologia, de ensino e de elaboração de textos científicos, e desenvolverem ações 

para a comunidade de Itapetinga, buscando conscientização sobre a preservação 

ambiental e a demonstração de seus aprendizados dentro da Universidade, seja em locais 

públicos, como a Lagoa e o ZooMatinha, ou na própria UESB, abrangendo diferentes 

públicos. Além disso, responderão curiosidades relacionadas à Biologia em redes sociais, 

por meio de explicações curtas com embasamento científico, e criarão um boletim 

informativo do PETI Biologia. Ainda serão responsáveis por organizarem atividades 

artísticas e encontros de integração e recreação entre os discentes de Ciências Biológicas 

e colaborar nas atividades de recepção dos calouros do curso. 

 


