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O Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes “Diversidade e 
Tolerância” da Universidade Federal de Pelotas, por intermédio da Banca de Seleção de 
Bolsistas, torna público que estão abertas, no Núcleo de Documentação Histórica da 
UFPel (Alberto Rosa, 154, térreo – horário entre 14 e 19), no período de 21 de 
novembro a 30 de novembro de 2011, as inscrições para o preenchimento de vagas 
para bolsistas do respectivo grupo, conforme descrição abaixo: 

 

NÚMERO DE VAGAS PARA BOLSISTAS: 1 (uma) vaga para um aluno ou da 
História ou da Pedagogia ou da Letras. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Estar cursando preferencialmente até os 4 (quatro) primeiros semestres da 
graduação; 

 Renda familiar de até 2 salários mínimos; 

 Local de moradia familiar em bairros periféricos ou territórios assemelhados; 

 Escolaridade dos pais até o nível médio; 

 Proveniência de escola pública; 

 Ter expectativa de permanecer como bolsista no Programa até a conclusão do 
seu curso de graduação; 

 Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do 
Programa. 

 

 

 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 Histórico;  

 Currículo comprovado (xerox dos certificados e atestados descritos no 
currículo, não é necessário que o currículo seja o Lattes). 

 Documentos que comprovem o local da moradia, a renda familiar, a 
escolaridade dos pais e a proveniência de escola pública. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

 O processo será realizado da seguinte forma 

 Análise do histórico escolar do curso (peso 1,5). 

 Análise do currículo (peso 1,5) 

 Prova Escrita de caráter dissertativo sobre um tema (peso 4,0, a mesma 
será realizada no dia 01/12, às 19:00 horas , com duração máxima de 2 horas a partir 
do início da mesma, no Núcleo de Documentação Histórica da UFPel). 

 Entrevista (peso 3,0), a qual será realizada no dia 02 de dezembro, com os 
horários a definir com os candidatos, no dia da prova escrita. 

  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 O resultado final da seleção será divulgado no dia 06 de dezembro 2011, sendo 
fixado nos murais do Instituto de Ciências Humanas. 

 

Pelotas, 28 de outubro de 2011. 

 

 

Lorena Almeida Gill 

(Tutora PET) 


