
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PET ECONOMIA - EDITAL 01/2013 

 

Alunos/Candidatos Nota Etapa 1 Nota Etapa 2 Nota Final 

    

(Redação) (Entrevista) 
(máximo 

100) 

    

Até 30 
pontos 

Até 70 
pontos 

 Alunos Bolsistas 
     1. Carlos Alberto Belchior Doria Carneiro 25,50 70,00 95,50 

2. Rebeca Maria Nepomuceno Lima 22,50 70,00 92,50 

3. Kauany Batista de Souza 

 

25,50 66,50 92,00 

 
Alunos Não-Bolsistas (tão logo quanto possível passarão a receber bolsas também) 

4. Acsa Rodrigues Ferreira Guimarães 22,50 65,50 88,00 

5. Fernando Moreira Couto de Lima 25,50 62,00 87,50 

6. Marcelo Bezerra Lopes 

 

28,50 58,50 87,00 

7. Carolina Vale Rosa 

 

24,00 58,50 82,50 

8. Iuri Honda Ferreira 

 

28,50 53,50 82,00 

 
Lista de Espera 

     9. João Diogo Ramos Brites 

 

25,50 53,00 78,50 

10. Victor Cecílio Oliveira Gomes 24,00 53,00 77,00 

11. Andrei Ricardo Monteiro Leite 25,50 51,00 76,50 

12. Igor Gonçalves de Castro 

 

27,00 49,00 76,00 

13. Tariq Trindade Silva 

 

21,00 49,00 70,00 

 

Os demais alunos que participaram do processo seletivo (mas não tiveram o seu nome 

mencionado na lista acima) foram eliminados por não atingirem a pontuação mínima 

prevista em edital em pelo menos uma das etapas do processo.  

Os alunos selecionados que serão integrados imediatamente (os bolsistas e os não 

bolsistas) passarão a ter presença obrigatória em todas as reuniões e demais 

atividades do grupo a partir do próximo dia 13 de maio (inclusive).  

Todos os selecionados que serão integrados imediatamente (os oito primeiros 

classificados) deverão mandar ainda essa semana um e-mail para o petiano Marwil 

pedindo que o e-mail de sua preferência seja incorporado imediatamente ao grupo de 

e-mails do PET Economia. E-mail do Marwil: marwil_davila@hotmail.com.  

De acordo com o previsto no edital, TODOS os nomes listados acima (selecionados e 

lista de espera) deverão participar obrigatoriamente do “Trainee PET” (programa de 

treinamento dos petianos novatos, que incluirá alguns cursos que serão fundamentais 

ao desempenho das atividades do grupo). Caso o aluno não participe do “Trainee PET”, 

ele ficará impedido de fazer parte do grupo PET e será excluído do processo. 



TRAINEE PET 2013 – PROGRAMAÇÃO COMPLETA E OBRIGATÓRIA 

1. Dia 13/05/2013 das 13:00 às 13:45 (logo em seguida da reunião de periódico)  

haverá um módulo introdutório falando a respeito do PET e ensinando técnicas 

de WordPress para que todos saibam utilizar e postar no blog do grupo. Quem 

puder, traga computador, pois facilita o aprendizado. Será ministrado pelos 

petianos Thiago e Marwil.  

 

2. Dia 17/05/2013 você poderá escolher entre dois horários (das 14:00 às 16:00 

ou das 16:00 às 18:00) para assistirem um curso que a BCE oferece a respeito 

de fontes de pesquisa e bases de artigos. Muito interessante e útil.  

 

3. Dia 18/05/2013 das 8:00 às 12:00 haverá um curso introdutório da LateX, 

plataforma de “slides” na qual fazemos todas as nossas apresentações. Esse 

curso é fundamental e muito importante. A aluna Thais Vizioli, petiana 

responsável pelo curso, mandará um e-mail a todos vocês para explicar os 

passos iniciais (quais programas baixar, etc) para dar maior agilidade. Esse 

curso também contará com a participação de alguns petianos que atuarão 

como monitores, facilitando o processo de aprendizagem.  

 

4. Dia 21/05 das 12:00 às 13:30 haverá um curso a respeito do tema 

“Monografias”: como elaborar um projeto de trabalho, como procurar 

informações relevantes, o que deve ter um trabalho de monografias, entre 

outras informações. Curso será ministrado pelos petianos Nicolas e Thais Alvim. 

A data final de entrega dos projetos de monografia esse ano será dia 05/07.  

 

5. Dia 29/05 das 12:00 às 13:30 a petiana Regina dará um curso de Excel.  

 

6. IMPORTANTE: todos os alunos selecionados deverão iniciar a leitura do livro 

“Desenvolvimento como Liberdade” do Amartya Sen, pois esse é o livro do 

semestre promovido pelo PET Economia. A reunião de literatura a respeito do 

livro, momento no qual serão discutidos e debatidos os assuntos e teorias 

adjacentes, já está marcada para o dia 02 de julho.   

Por fim, mas não menos importante, faço a todos dois convites: após a reunião de 

conjuntura do PET nessa sexta-feira, dia 10/05, que tal se almoçarmos todos juntos 

em algum lugar? Assim podemos nos conhecer melhor!  

Convite 2: nesse sábado, dia 11/05, a partir das 19hrs no Chiquita Bacana da quadra 

209 sul. Compareçam pessoal! E quem precisar de carona, manifeste-se e venha falar 

comigo (Geovana) ou algum petiano pra que possamos ver o melhor jeito de ajudá-

lo! Sejam todos bem vindos ao grupo!  


