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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
GRUPO DE AÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO POPULAR
EDITAL PET/GAPE 004/2017
O Programa de Educação Tutorial Grupo de Ação e Pesquisa em Educação
Popular – GAPE da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, por intermédio da Banca
de Seleção de Bolsistas, torna público que estão abertas, inscrições para seleção de
bolsistas do PET GAPE vinculado ao Curso Pedagogia a Distância. O período das
inscrições será de 16 a 22 de outubro de 2017 as mesmas ocorrerão: a) via o endereço
eletrônico gapeclpd@gmail.com, por onde os candidatos deverão enviar toda sua
documentação digitalizada e requerer sua inscrição no processo de seleção de bolsista
do Programa de Educação Tutorial junto ao GAPE; b) e na sala do PET GAPE e da
Pedagogia a Distância no Prédio da Antiga COTADA, atualmente Centro das
Engenharias – Ceng, situado à Rua Benjamin Constant, 989, A3 andar, Sala 304. Os
horários das inscrições na sede serão segundas-feiras das 14 às 17 horas e terçasfeiras das 9 h às 11 h e quartas das 14 às 17 h. O preenchimento de vagas para
bolsistas do respectivo grupo se dará conforme descrição abaixo:
1. NÚMERO DE VAGAS PARA BOLSISTAS: o edital prevê o preenchimento
de 01 (uma) vaga na modalidade vulnerabilidade social/cotista e cadastro de
reserva destinadas aos estudantes do Curso de Pedagogia que atendam ao
disposto neste edital.
2. PRÉ-REQUISITOS: poderá ser bolsista de grupo PET o estudante de graduação que
atender aos seguintes requisitos:
2.1- estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel conforme vagas
deste edital, preferencialmente cursando até o 3 (terceiro) semestre;
2.2 - não ser bolsista de qualquer outro programa;
2.3 - apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou maior a 7,0 (sete);
2.4- ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa; e
2.5 - Ter expectativa de permanecer como bolsista no Programa até a conclusão do seu
curso de graduação.

2.6 - Estar em situação considerada pela UFPel de vulnerabilidade social, o que deverá
ser comprovado mediante atestado da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que deverá
ser apresentado no momento da inscrição do processo de seleção.

3. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA: São deveres do estudante bolsista.
3.1 - zelar pela qualidade acadêmica do PET;
3.2 - participar de todas as atividades programadas pela tutora PET GAPE;
3.3 - participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
3.4 - manter bom rendimento no curso de graduação;
3.5 - contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES,
não necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de
ingresso na instituição;
3.6 - publicar ou apresentar em evento de natureza científica no mínimo dois
trabalhos acadêmicos por ano, um individualmente e um em grupo;
3.7 - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e
trabalhos apresentados; e cumprir as exigências estabelecidas no Termo de
Compromisso.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
4.1 Ficha de Inscrição preenchida;
4.2 Histórico escolar;
4.3 Currículo comprovado (currículo acompanhado das cópias xerox ou
digitalizadas dos certificados e atestados descritos no currículo);
4.4 Carta de intenções contendo nome completo, trajetória do/a candidato/a e
motivos do interesse em atuar no PET GAPE.
4.5 Atestado da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis comprovando situação de
vulnerabilidade social.
5. PROCESSO DE SELEÇÃO: tema do Processo Seleção será:

“Educação Popular – Conexão de Saberes”
O processo será realizado da seguinte maneira:
5.1 Análise do histórico escolar do curso/média aritmética histórico;
5.2 Análise do Currículo;
5.3 Análise Carta de Intenções;
5.4 Entrevista: as entrevistas serão realizadas entre os dias 23 a 27 de outubro
de 2017, a partir das 14 h, no Prédio da Antiga COTADA – Centro das
Engenharias/CEng (Benjamin Constant, 989, Andar A3, Sala 304).
5.5 Da Comissão de Seleção: Será composta por 05 (cinco) integrantes: 03

(três) bolsistas, a tutora do Grupo PET/GAPE e um professor do Curso de
Pedagogia/FaE/UFPel ou da área específica da vaga indicada neste edital.
6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
6.1- Homologação Inscrições: a partir do dia 23 de outubro de 2017;
6.2 – Divulgação horário das entrevistas: a partir do dia 23 de outubro de
2017 no site do GAPE - https://petgape.wordpress.com/ e na Sala do PET
GAPE localizada no Centro das Engenharias – Ceng, Rua Benjamin
Constant, 989, Andar A3, Sala 304;.
6.3 - O resultado final da seleção será divulgado a partir do dia 31 de
outubro de 2017, sendo fixado nos murais da Sala do PET/GAPE – Ceng,
Andar A3, Sala 304 no Site do PET/GAPE.
Pelotas, 13 outubro de 2017.

Prof.ª Lilian Lorenzato Rodriguez
Tutora PET/GAPE/UFPel
(O original encontra-se assinado na Sala 304, Andar A3, CEng/COTADA)

ANEXO 01
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL PET GAPE UFPel Nº 004/2017
VAGA

( ) Pedagogia.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo:
Nº Carteira de Identidade

Matrícula:

Data de Nascimento

Sexo: (
Fem (
Masc

Ano de ingresso UFPel:
)
)

CPF:

Endereço (Rua e nº)
CEP

Cidade

Endereço eletrônico

Estado:
Telefones de contato

CURSO A QUAL ESTÁ VINCULADO
( ) LICENCIATURA – especifique: ____________________________________________
UNIDADE AO QUAL O CURSO ESTÁ VINCULADO:
__________________________________________
__________________________________________

SEMESTRE ATUAL ____________

ANO DE CONCLUSÃO___________

OBS.: A homologação da inscrição somente se efetivará mediante a verificação da apresentação de
todos os documentos relacionados neste Edital PET GAPE 004/17 pela comissão de seleção.

Declaro que as informações fornecidas nesta ficha de inscrição e em meu Currículo
impresso são exatas e que acato na íntegra as disposições do Edital PET GAPE UFPel nº
004/2017.
Data: _____/_____/2017.
_______________________________________________
Assinatura do/a Candidato/a

ANEXO 02
CARTA APRESENAÇÃO/MEMORIAL
Orientações gerias para elaboração
1. Responder, em forma de texto, as seguintes questões de orientação para a escrita do
memorial:
1.1. Identificação (apresentação do candidato/a).
1.2. Escrever quais características acredita ter para desenvolver atividades em grupo e junto
ao GAPE.
1.3. Informar por que a escolha do curso de graduação e como se imagina após a conclusão
do curso, como profissional.
1.4. Indicar de que forma acredita que sua trajetória se aproxima das questões relativas a
educação e cultura popular.
1.5. Acredita que, além das temáticas e metodologias desenvolvidas no seu curso, a
Universidade possa te oferecer outros saberes? Quais?
1.6. Indicar um livro ou referência ou autor que considera importante para a educação e
argumenta, defendendo-o.

2. Apresentação/formatação:
2.1. Papel: folha formato A4 (21 cm x 29,7 cm);
2.2. Margens da página: margem esquerda e superior de 3 cm, margem direita e inferior de 2
cm.
2.3. Fonte: Arial, estilo normal, tamanho 12;
2.4. Alinhamento: justificado
2.5. Títulos: margem esquerda;
2.6. Início de parágrafo: 1,5 cm na primeira linha;
2.7. Espaçamento: 1,5 cm entre linhas;
2.8. Páginas: até 3 pág.

