
 
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 Ambiental 

Tutor(a): Flavia Mariani Barros  

Público Alvo: Discentes de Engenharia Ambiental 

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 (PETI) do Curso de Engenharia Ambiental visa a 

proporcionar a formação de excelência aos discentes, melhorando a sua apreciação em 

relação ao pensamento crítico preparando-os para se autodesenvolver de forma 

continuada e capacitando-os a exercer atividades que estimulem a fixação dos valores de 

cidadania e reponsabilidade social, unindo as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido as atividades propostas no PETI, as quais os discentes selecionados serão 

protagonistas, incluem atividades culturais e filosóficas, promoção e participação em 

cursos, eventos e palestras, criação e divulgação de conteúdo digital, efetivação do 

monitoramento ambiental, vivências do dia a dia do engenheiro ambiental, entre outras. 

As ações que serão desenvolvidas no PETI possuem o potencial para promover o 
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desenvolvimento de uma formação, além do conteúdo técnico teórico, educando por meio 

da cooperação, permitindo reflexão coletiva e abrindo caminho para o discente ter novas 

percepções e habilidades, lidando com os problemas do dia a dia de forma madura e 

evoluída, privilegiando a sincronização entre a teoria e a prática na formação integral do 

estudante. 

 

 

 


