
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
PROCESSO SELETIVO PET-EQ 2021

INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS ETAPAS DE DINÂMICA EM GRUPO E
ENTREVISTA

DINÂMICA EM GRUPO

Nesta etapa, os candidatos serão divididos em grupos, que serão revelados
somente no momento da dinâmica, e deverão discutir sobre um case apresentado
no início da atividade.

A discussão deve abordar soluções para o problema proposto e argumentos
que tornem viável a execução da ideia. A organização interna do grupo será de
total responsabilidade dos participantes.

Todas as informações necessárias e os horários serão enviados via e-mail
(informado no formulário de inscrição). Portanto, fiquem atentos, pois atrasos e
ausência resultam em desclassificação.

Esta etapa acontecerá no dia 22/11 e, caso necessário, no dia 23/11 no
período de 14h00 às 15h45, de forma remota por meio do link disponibilizado via
e-mail 30 minutos antes do início da dinâmica. Além disso, cada dinâmica terá cerca
de 40 minutos de duração.

GRUPO HORÁRIO

GRUPO 01 14:00 - 14:45

GRUPO 02 15:00 - 15:45

ENTREVISTA

As entrevistas serão realizadas respeitando ordem e horários descritos na
tabela a seguir e os candidatos deverão se apresentar no horário determinado. As
entrevistas ocorrerão no dia 25/11 e, caso necessário, dia 26/11), de forma remota
por meio da plataforma Google Meet, a partir de links previamente enviados aos
e-mails dos participantes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
PROCESSO SELETIVO PET-EQ 2021

CANDIDATO HORÁRIO

Ângelo Fernandes Diniz 08:00 - 08:25

Gabriel Nunes Santana 08:25 - 08:50

Heitor Galindo Porto 08:50 - 09:15

Lucas Macedo Silva 09:15 - 09:40

Marina Ferreira de Castro 09:40 - 10:05

Thiago de Almeida Melo 10:05 - 10:30

Observação 1: em caso de conflitos entre as etapas do processo seletivo e
as aulas da graduação, os candidatos deverão entrar em contato com o PET
Engenharia Química por meio do e-mail contato@petequfu.com.br, informando o
problema. Aulas de cursos de línguas, atividades extracurriculares e afins não serão
consideradas para troca de horário.

Observação 2: ambas as etapas serão realizadas via Google Meet; Logo, é
necessário que o candidato tenha uma conta no Google. Câmera e microfone
ativados são pré-requisitos.

Uberlândia, 19 de novembro de 2021
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