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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

PET PESCA 

TREINAMENTO DE FÉRIAS 
 

 

 

O grupo PET Pesca realiza diversas atividades e projetos, uma delas é o 

Treinamento de Férias de 2018 que ocorre no mês de julho, oferecendo palestras e 

minicursos voltados à nossa área de atuação, visando a aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos em sala de aula, a partir do desenvolvimento de práticas em campo para 

graduandos de diferentes semestres. 

Este ano de 2018 o programa acontecerá nos dias 16 a 18 de julho na Fazenda 

Escola de Castanhal. O grupo PET Pesca de Bragança da Universidade Federal do Pará 

– UFPA estará construindo, desenvolvendo, organizando e participando desta atividade 

juntos com o nosso grupo.  

Venham participar desse evento de grande relevância para sua vida acadêmica! 

 

1° DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO 

Serão disponibilizadas 15 vagas, sendo estas divididas por semestres, atualmente temos o 

1º, 3º, 5º, 7º e 9º semestre, ou seja, serão fornecidas 3 vagas para cada semestre. 

 

2° PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 22/06/2018 às 23:59 horas. 

 

3° PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Para efetivação de sua inscrição o candidato deverá preencher, obrigatoriamente o 

formulário de inscrição e entregar o seguinte  material solicitado:  

 

a) Fomentando nosso projeto PET Sustentável, a partir de coleta de materiais a 

serem reaproveitados (óleo de cozinha usado e papeis usados), no ato da 

inscrição o candidato deverá contribuir com: 

 

- Oléo de cozinha usado (No mínimo 1L) e papel A4 usado 

 

Preencher o formulário de inscrição disponível no site (www.pesca.pet) e entregar o 

material solicitado na sala do PET Pesca, localizado no instituto (ISARH).   

 

http://www.pesca.pet/
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4° PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será dividido em duas etapas: sendo a primeira a inscrição via 

preenchimento do formulário online e entrega do material reciclável e a segunda a 

participação de uma AÇÃO: 

• A ação ocorrerá no dia 23/06/2018 no ISARH, de 9hs às 16hs, será um mutirão de 

limpeza no prédio. 

 

5° HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A divulgação dos discentes contemplados ocorrerá a partir do dia 25/06/2018 no quadro de 

aviso do instituto (ISARH), em nossa página do Facebook 

(www.facebook.com/PETPescaUFRA) e no site do grupo (www.pesca.pet). 

 

 

Observação: outras informações através do e-mail info@pesca.pet, telefone (91) 98749-

0917, no site do grupo www.pesca.pet ou na sala do grupo PET Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Marko Herrmann 

Tutor do grupo PET Pesca 
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