
 
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 

 

Engenharia de Alimentos  

Tutor(a): Cristiane Patrícia de Oliveira  

Público Alvo: Discentes de Engenharia de Alimentos 

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 PETI Engenharia de Alimentos tem como objetivo proporcionar aos discentes 

do curso oportunidades para uma formação mais completa e, além disso, promover ações 

que possibilitem melhorias ao curso como um todo. Com este grupo espera-se contribuir 

para formação ampla dos alunos do curso de Engenharia de Alimentos com ênfase na 

interdisciplinaridade, interação contínua dos bolsistas com os colegas e professores e 

planejamento e execução de um programa diversificado de atividades nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. Este programa permitirá ao aluno associar teoria e prática 

vivenciando problemas e buscando soluções ainda na academia. A inclusão do grupo 

PETI ao curso trará atividades que possibilitarão ao aluno sair do contexto sala de aula e 
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ir além, o que vai de encontro com os objetivos propostos pela nova grade curricular do 

curso. Sua implantação inovadora para o curso irá proporcionar ao aluno uma formação 

diferenciada e desejada para os profissionais atuais. O discente será estimulado a 

vivenciar as atividades sob os diferentes aspectos: técnicos, analíticos, multidisciplinares 

e colaborativos.  Espera-se com a implantação do PETI Alimentos para o curso de 

Engenharia de Alimentos uma motivação dos discentes ocasionando maior envolvimento 

e comprometimento dos mesmos. 

São propostas de atividades para o grupo PETI Engenharia de Alimentos: recepção dos 

alunos, engajamento em redes sociais, ciclo de oficinas, projetos de pesquisa e extensão, 

atividades culturais. 

Venha fazer parte do nosso grupo! 

 

 

 

 

 

 

 


