
  

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – MEC 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

GRUPO PET/FEF 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 06 – 2015 

RESULTADO 

 

 

 

O processo de seleção foi realizado no período de 16 a 30 de março 

de 2015 atendendo às regulamentações da Pró-Reitoria de Graduação da 

UNICAMP, divulgadas pelo Edital publicado em 12 de novembro de 2010.  

O presente Edital visou preencher 3 (três) vagas para o curso de 

Educação Física e 1 (uma) vaga para o curso de Artes Cênicas. Ao final do 

período de inscrições, foram apuradas cinco inscrições para o curso de 

Educação Física e uma inscrição para o curso de Artes Cênicas. 

A Comissão da FEF para a Seleção de alunos bolsistas do Grupo 

PET/FEF 2015 foi composta pelo professor doutor Ademir De Marco (tutor), 

professora doutora Elaine Prodócimo (coordenadora de graduação da FEF), 

e pelo aluno Felipe Bioto (representante discente e bolsista do Grupo 

PET/FEF), sendo presidida pelo primeiro componente. 

A Comissão deste processo de seleção para o Grupo PET/FEF 

analisou a ficha de inscrição dos seis candidatos, as quais continham 

informações básicas sobre o currículo e o histórico escolar e, durante 

entrevista realizada com os mesmos pode aferir, de forma precisa, o 

desempenho acadêmico dos candidatos, esclarecendo algumas 



informações inseridas na ficha de inscrição e sobre a intenção dos mesmos 

em participar no Programa de Educação Tutorial. Foram pontuadas 

questões sobre as experiências pessoais e explicitadas motivações e 

interesses nas ações do Grupo PET/FEF.  

Ao final do período desta seleção, em razão da qualidade e do 

currículo dos candidatos, da análise do Termo de Integralização com o 

respectivo Coeficiente de Rendimento do aluno (CR), juntamente com a 

carta de intenções solicitada, foi obtido o resultado constante na 

classificação final abaixo explicitada: 

 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1- Gustavo Alves da Silva – com bolsa 

2- Isabela Virginia Sestari – com bolsa 

3- Letícia Novais de Medeiros – com bolsa 

4- Jéssica Shizuka Yahiro da Silva Oliveira – voluntária 

5- Cassiano Augusto Massafera – voluntário 

 

 

CURSO DE ARTES CÊNICAS 

 

1- Dante Arruda Paccola – com bolsa 

 

 

 

 

 

Campinas, 26 de março de 2015. 
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Profa. Dra. Elaine Prodócimo 
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Felipe Bioto 

Representante discente do Grupo PET/FEF 
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