UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO
GRUPO PET – Engenharias (CONEXÕES DE SABERES )

PROCESSO SELETIVO GRUPO CLOWN - ENGENHEIROS SEM
FONTEIRAS (CONEXÕES DE SABERES)
EDITAL 01/2017
O Grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de
Computação (EMC), da Universidade Federal de Goiás (UFG), torna pública a abertura do processo seletivo
sele
para composição de até oito integrantes do Grupo Clown - Engenheiros Sem Fronteiras (Conexões de
Saberes), denominado nesse edital por Grupo Clown
Clown.
1. GRUPO CLOWN ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS (CONEXÕES DE SABERES)
1.1 O Grupo Clown constitui-se
se de um projeto desenvolvido pelo Grupo PET- Engenharias (Conexões de
Saberes) composto por discentes, docentes e/ou servidores(as) da Universidade Federal de Goiás (UFG)
(UFG), que
tem por objetivos:
a) Ampliar a relação entre a Universidade e os moradores de espaços populares, assim como com suas
instituições.
b) Estimular a formação de novas lideranças capazes de articular competência acadêmica com compromisso
social;
c) Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação cultural; e
d) Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela cidadania ativa e
pela função social da Educação Superior.
uperior.
1.2 As apresentações culturais do Grupo Clown são realizadas em espaços convencionais e não
convencionais sem a preocupação com cenário. Entretanto, há uma preocupação com o figurino dos clowns
e a utilização de instrumentos musicais. A base teórica do grupo remonta as origens do Teatro Pobre, de
Jerzy Grotowski (1933 - 1999).

2. RESQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1
.1 As inscrições estarão abertas de 2 a 23 de junho de 2017,, das 8h às 18h, na Secretaria da Escola de
Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), localizada
na Av. Universitária, nº 1488, Quadra 86, Bloco A, 3º piso, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO.
Goiânia
2.2 Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e
e-mail: gdeusjr@gmail.com.
2.3 Poderão se inscrever discentes, docentes e/ou servidores(as) da Universidade Federal de Goiás (UFG)
que possuírem os seguintes requisitos gerais, a saber:
a) Inscrever-se
se até a data limite e entregar toda a documentação exigida em um envelope lacrado na
Secretaria da EMC/UFG;
b) Ser discente regular e matriculado na Universidade Federal de Goiás (UFG) sem trancamento do período
letivo vigente, ou ser docente ou servidor(a) da UFG; e
c) Disponibilidade de tempo para cumprir 1 (uma) hora semanal de dedicação ao Grupo Clown.

3. INSCRIÇÃO DO(A) DISCENTE,
DISCENTE DOCENTE OU SERVIDOR(A) DA UFG
3.1. Os seguintes documentos deverão ser entregues pelos(as) candidatos(as) no momento da inscrição:
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a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Ficha de Inscrição (ver Anexo I e II)
II); e
d) Carta de Motivação (sugestão de modelo no Anexo III),
III), abordando os seguintes tópicos:
- motivação para entrar no Grupo Clown;
- aptidão na área cultural
ultural e/ou musical
musical;
- experiência na área cultural
ultural e/ou musical;
musical
- capacidade de agregar parcerias e de
d trabalhar em grupo; e
- capacidade de integração da cultura com outras esferas do conhecimento
conhecimento e da vida social
social.

3.2 As cópias dos documentos não precisam ser autenticadas em cartório.
3.3 O(A) candidado(a) que não preencher corretamente a Ficha de Inscrição será desclassificado
desclassificado(a).
3.4 O(A) candidado(a) que não entregar uma carta de motivação será desclassificado
desclassificado(a).
3.5 Não haverá cobrança de taxa de inscrição no processo seletivo.
4. DEVERES DO INTEGRANTE DO GRUPO CLOWN
4.1 Os deveres do integrante do Grupo Clown são:
a) Zelar pela qualidade cultural do Grupo Clown; e
b) Participar de todas as atividades programadas do Grupo Clown.

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1 A Comissão de Seleção do processo seletivo será composta pelo tutor do Grupo PET – Engenharias
(Conexões de Saberes), por um petiano selecionado pelo Grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) e
por um(a) docente da EMC/UFG.

6. DA SELEÇÃO
6.1 A Etapa de Homologação das inscrições ocorrerá logo após o término da etapa de inscrição. As inscrições
homologadas deverão levar em conta o cumprimento dos critérios obrigatórios
obrigatórios apresentados na Seção 2
deste Edital (RESQUISITOS PARA INSCRIÇÃO).
6.2 O resultado preliminar da Etapa de Homologação será publicado no portal na internet do Grupo PET –
Engenharias (Conexões de Saberes) no dia 28 de junho de 2017, das 14h às 18h.
h. A interposição de recursos
contra o resultado da Etapa de Homologação poderá ser manifestada por escrito pelo candidato e entregue
na Secretaria da EMC/UFG
FG no dia 27 de junho de 2017, das 8h às 12h.
h. As respostas à interpelação de
recursos e divulgação do resultado oficial da Etapa de Homologação será realizada pela Comissão de Seleção
e publicadas no portal da internet do Grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) no dia 27 de junho
de 2017, das 14h às 18h.
6.3 O resultado preliminar da Etapa de Seleção será publicado no portal na internet do Grupo PET –
Engenharias (Conexões de Saberes) no dia 28 de junho de 2017,, das 8h às 12h. A interposição de recur
recurso
contra o resultado preliminar da Etapa de Seleção poderá ser manifestada por escrito pelo candidato e
entregue na Secretaria da EMC/UFG no dia 28 de junho de 2017,, das 14h às 18h. As respostas à
interpelação de recursos da Etapa de Seleção e a divulgação do resultado oficial da Etapa de Seleção será
realizada pela Comissão de Seleção e publicadas no portal na internet do Grupo PET – Engenharias
(Conexões de Saberes) no dia 29 de junho de 2017, das 8h às 18h.
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6.4 Todos os candidatos selecionados para preenchimento das vagas deverão comparecer na sala do Grupo
PET – Engenharias (Conexões de Saberes) no dia 4 de julho de 2017 às 9h,, quando será
ser aprovada uma
agenda de trabalho em comum acordo
acordo.
6.5 Os seguintes critérios serão levados em conta na ava
avaliação
liação da carta de motivação entregue pelos(as)
candidatos(as): (a) motivação para entrar no Grupo Clown (60 pontos); (b) aptidão na área cultural e/ou
musical (10 pontos); (c) experiência na área cultural e/ou musical (10 pontos); (d) ccapacidade de agregar
parcerias e de trabalhar em grupo (10 pontos); e (e) capacidade de integração da cultura com outras esferas
do conhecimento e da vida social (10 pontos).

6.6 Para ser selecionado, o número mínimo de pontos que um(a) candidato(a) deve atingir é igual a 60
pontos.
6.7 O critério de desempate para a ordem dos(as) selecionados(as) é a idade dos(as) candidatos(as).
Persistindo o empate, esses(as) candidatos(as) serão incluídos na lista de candidatos selecionados, podendo
ser ampliado o número de vagas nesse Edital.
7. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
7.1 O calendário de atividades é apresentado no Quadro 1.
8. DESLIGAMENTO DE INTEGRANTE
8.1 O integrante do Grupo Clown será desligado nos seguintes casos:
a) Faltar com o respeito com outros integrantes
integrantes;
b) Não respeitar os direitos humanos;
c) Não cumprir com suas responsabilidades; e
d) Fizer uma solicitação por escrito.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do(a) candidato(a) implica na aceitação das normas e condições fixadas neste Edital.
9.2 A constatação de informação ffalsa
alsa nas documentações solicitadas, faz nulo todo o procedimento em
relação ao(à) candidato(a),, sem prejuízo das demais providências cabíveis.
9.3 Após a publicação oficial do resultado do processo seletivo, não caberá recurso de qualquer natureza.
9.4 Incorporar-se-ão
ão a este Edital, para todos os efeitos, os editais complementares ou avisos oficiais que
vierem a ser publicados pelo
o Grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) da EMC/UFG.
9.5 Para conhecimento de todos, o presente Edital será publicado no portal da EMC/UFG e no portal do
Grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) e será dada a divulgação exigida na forma da lei.
9.6 O resultado desse Edital é válido por seis meses
meses, constituindo cadastrado de reserva.
9.7 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do
Processo Seletivo.
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Quadro 1: Calendário
Calendá
do Processo Seletivo 01/2017 do
Grupo Clown – Engenheiros Sem Fronteiras (Conexões
Conexões de Saberes).

Evento

Data
De 6 a 23 de junho de
2017

Inscrições
Resultado preliminar da Etapa de
Homologação
Interposição de recurso contra o
resultado preliminar da Etapa de
Homologação
Respostas à interpelação de recursos e
divulgação do resultado oficial da Etapa
de Homologação
Resultado preliminar da Etapa de
Seleção
Interposição de recurso contra o
resultado da Etapa de Seleção
Respostas à interpelação de recursos
da Etapa de Seleção e divulgação do
resultado oficial da Etapa de Seleção
Apresentação
sentação
dos(as)
novos(as)
integrantes do Grupo Clown e
aprovação de agenda de trabalho

Horário
Das 8h
às 18h

Local
Secretaria da
EMC/UFG

26 de junho de 2017

Das 14h
às 18h

27 de junho de 2017

Das 8h
às 12h

Secretaria da
EMC/UFG

27 de junho de 2017

Das 8h
às 12h

http://pet.emc.ufg.br

28 de junho de 2017

Das 8h
às 12h

28 de junho de 2017

29 de junho de 2017

Das 14h
às 18h
Das 8h
às 18h
9h

4 de julho 2017

http://pet.emc.ufg.br

http://pet.emc.ufg.br
Secretaria da
EMC/UFG
http://pet.emc.ufg.br

Sala do Grupo PET –
Engenharias
(Conexões de
Saberes) no bloco H
(EMC/UFG)

Goiânia, 2 de junho de 2017.

Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior
Tutor do PET-Engenharias
PET
(Conexões de Saberes)

Prof. Dr. Marcelo Stehling de Castro
Diretor da EMC/UFG
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE

Eu, ____________________________________________
____________________________________________, discente regularmente matriculado(a) no

Curso

de

_______________________________________________

da

UFG,

matrícula

número

__________________________, e-mail ________________________________________
________________________________________, telefone(s)

__________________ e __________________,
__________________, venho por meio deste requerer
reque
inscrição no Grupo

Clown - Engenheiros Sem Fronteiras (Conexões de Saberes).

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia,_______
Goiânia,
de ________________________ de _______.
_______

Assinatura

Grupo PET - Engenharias (Conexões de Saberes)
Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco H, Sala 09, CEP 74605
74605-010,
010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil.
Telefones: (62) 3209-6427 - (62) 3209-6070. www.pet.emc.ufg.br
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DE DOCENTE OU SERVIDOR(A) DA UFG

Eu, ________________________________
______________________________________________, [ ( ) docente ou ( ) servidor(a) ] da

UFG,

matrícula

SIAPET

número

__________________________,

e-mail

__________________________
_____________________________, telefone(s) ________________________
________
e

________________________,, venho por meio deste requerer inscrição no Grupo Clown - Engenheiros

Sem Fronteiras (Conexões de Saberes).

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia, _______ de ________________________ de _______
_______.

Assinatura

Grupo PET - Engenharias (Conexões de Saberes)
Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco H, Sala 09, CEP 74605
74605-010,
010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil.
Telefones: (62) 3209-6427 - (62) 3209-6070. www.pet.emc.ufg.br
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ANEXO III
SUGESTÃO DE MODELO DE CARTA

Ao
Grupo Clown – Engenheiros (Conexões de Saberes)

Ref.: Motivação para ingresso no Grupo Clown

Goiânia, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________________
____________________________
___________________
(Nome completo)

