
        INFOPET 
II Fórum Mundial de Educação Profissional 

e Tecnológica 

 O II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica foi 

realizado de 28 de maio a 1º de junho de 2012, no Centro de Convenções 

CentroSul, em Florianópolis. O evento, buscou levantar propostas que integrem 

a plataforma mundial de educação e contou com debates, conferências, 

oficinas, Mostra de Inovação Tecnológica, Mostra de Artes Visuais, Mostra de 

Pôsteres, Feira Gastronômica, Feira de Economia Solidária e Feira do Livro.  

 Foi concedida uma bolsa-auxílio no valor de R$ 280,00, em uma única 

parcela, equivalente a 4 dias de participação no evento, a cada aluno 

selecionado. O Edital ofertou 12 vagas para o Câmpus Francisco Beltrão, 

sendo duas vagas doadas pelo Câmpus de Pato Branco.  

UTFPR FB 

 Este ano o SIMTEA—Simpósio de Tecnologia e Engenharia de Alimentos, promovido 

pela Coordenação de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Câmpus de Campo Mourão desde 2009, realizou um edital para a criação de uma 

identidade visual para divulgação do evento anual Simpósio de Tecnologia e Engenharia de 

Alimentos (SIMTEA), promovido pela UTFPR aos cursos e áreas afins da Engenharia e 

Tecnologia de Alimentos. O participante deve montar uma logomarca visual para o evento que 

será selecionada pela própria comissão organizadora do mesmo. A logomarca feita deve ser 

mandada até dia 31 de Julho de 2012, às 18 horas e enviada para o endereço que consta no 

Edital http://www.simtea.com.br/. As inscrições são gratuitas e o aluno selecionado pela 

logomarca, receberá um prêmio no valor de R$ 250,00 e seu nome no site da UTFPR—Câmpus 

Campo Mourão. Mais informações no site do evento http://www.simtea.com.br/. 

 

Viagem Técnica 

Galera do sexto e quinto 
período, mesmo com greve 
haverá a viagem técnica e 
como combinado sairemos 
no dia 11 de julho a noite e 
voltaremos dia 14 de julho 
a tarde. O valor total da 
viagem será de R$200,00 
reais + Alimentação por 
conta de cada participante, 
R$10,00 a mais do que o 
previsto (como havíamos 
dito, o valor estava sujeito 
a alterações). Estaremos 
recebendo a primeira 
parcela de 140,00 reais nos 
dias 11 e 12 de junho na 
sala do PET, lembrando que 
quem não efetuar o 
pagamento nesta data 
estará perdendo sua vaga 
para outra pessoa. A 
segunda parcela de 60,00 
reais será paga nos dias 5 e 
6 de julho também na sala 
do PET. Dúvidas, nos 
procurem na sala do PET ou 
petalimentosfb@hotmail.co
m 

05/06/2012 

Volume 2, Edição 1 

Concurso para logomarca do SIMTEA – UTFPR 

 

http://www.simtea.com.br/
http://www.simtea.com.br/


Enem 2012 

Os estudantes interessados em ingressar 

para a UTFPR na seleção de Verão 2013, 

devem se inscrever para a edição 2012 do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

a partir de segunda-feira (28). A 

inscrição começará as 10h de segunda e 

continuará até as 23h59 do dia 15 de 

junho, no horário oficial de Brasília. 

As inscrições para o exame custam R$ 

35,00 e devem ser pagas até o dia 20 de 

junho, por meio de guia de recolhimento 

da União (GRU) simples, gerado no ato de 

inscrição. Caso contrário, a inscrição não 

será confirmada. 

São isentos da taxa de inscrição alunos de 

escolas públicas que estejam concluindo o 

ensino médio em 2012. Também estão 

isentos de pagamento aqueles que 

declararem carência socioeconômica 

(membros de família de baixa renda) ou 

estiverem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. O pedido de isenção do 

pagamento da taxa somente poderá ser 

feito por meio do sistema de inscrição.  

Para mais informações, acesse o site 

http://www.enem.inep.gov.br/  

O 2° Seminário de Extensão e 

Inovação (SEI) da UTFPR, que 

ocorrerá dia 17 de setembro, no 

Câmpus Sede da Reitoria, em 

Curitiba, já está recebendo 

inscrições. Os interessados em 

enviar trabalhos podem se 

inscrever até 25 de junho. Para 

os participantes, é possível 

fazer a inscrição até a data do 

evento. 

Para mais informações acesse o site: 

http://www.sei.utfpr.edu.br/

index.php  

 

 

 

Estão abertas as inscrições para o 2° Seminário de 

Extensão e Inovação  
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SOBRE O PET—ALIMENTOS FB 

O Programa de Educação Tutorial – PET é desenvolvido 
por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, 
organizados a partir de formações de graduação das 
Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão 

. 

qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica, 

formulando novas estratégias 

d e  d e s en v o l v im e nt o  e 

modernização do ensino 

superior no país, e estimulando 

o espírito crítico, bem como a 

atuação profissional pautada 

pela ética, pela cidadania e pela 

função social da educação 

superior (MEC, 2007).  

A Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) encontra-se, 

atualmente, com os seguintes 

grupos PET, a constar: 

Bibl ioteconomia, Ciências 

B i o l ó g i c a s ,  C i ênc i a  d a 

O Programa tem como objetivo 

fortalecer e apoiar atividades 

acadêmicas que integrem 

ensino, pesquisa e extensão, por 

meio de uma formação pautada 

no desenvolvim ento de 

atividades acadêmicas em 

padrões de qualidade de 

excelência.  Os grupos são 

f u n d a m e n t a d o s  n a 

aprendizagem tutorial de 

n a t u r e z a  c o l e t i v a  e 

interdisciplinar, contribuindo 

para uma formação acadêmica 

de qualidade dos alunos de 

graduação, estimulando a 

formação de profissionais e 

d o c e n t e s  d e  e l e v a d a 

Computação, Ciências Sociais, 

Direito, Física, além dos PETs 

conexão de saberes, que 

pretendem sediar pela primeira 

vez o Encontro Nacional dos 

G r u p o s  P E T ’ s  ( X V I I 

ENAPET)  nesta universidade, 

no período de 22 a 27 de julho 

de 2012, que contará com uma 

programação que incluirá 

palestras, debates, oficinas, 

apresentação de trabalhos 

(painéis e simpósios) e grupos 

de discussão.  

UTFPR—Câmpus 

Francisco Beltrão 

 Acesse nosso blog 

petalimentosfb.wordpress.com 

E-mail: 

petalimentosfb@hotmail.com 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/

groups/239229326163914/ 

Estamos na WEB! 

Petalimentosfb.wordpress.com 

ENAPET 2012—UFMA 


