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A Tutoria do PET EDUCAÇÃO convida os estudantes da Licenciatura em Pedagogia 

a inscreverem-se à vaga de Bolsista no Programa de Educação Tutorial 

(PET/Educação). 

 

1. Dos objetivos do programa: 
•        Desenvolver as atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 

mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e contribuir para a 

elevação da qualidade da formação acadêmica dos bolsistas. 

•        Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 

técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 

•        Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino; 

•        Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 

ética, pela cidadania e pela função social da educação superior; 

•        Proporcionar a formação acadêmica no âmbito da Universidade, privilegiando 

a indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

2. Das vagas: Será disponibilizada uma vaga imediata e uma vaga para suplente; 

 

2.1. Valor da Bolsa: Cada estudante efetivado como bolsista recebe, a título de ajuda 

de custos, mensal e ininterruptamente até o final da vigência do vínculo, o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais); 

 

3. Dos critérios de seleção: 

 

 Estar regularmente matriculado na Licenciatura em Pedagogia; 

 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do grupo; 

 Apresentar rendimento acadêmico no mínimo igual ou maior a sete e não ter 

mais do que duas reprovações; 

 Estar cursando entre o segundo e o sétimo semestre da Licenciatura em 

Pedagogia; 

 Ler o manual do Programa de Educação Tutorial, disponível no site: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf 

 Ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo com média acima de 

sete. 

 

4. Inscrições: de 23 a 25 de abril de 2018, através do seguinte correio eletrônico: 

selecaobolsista2018@gmail.com 

 

4.1 Documentos necessários para inscrição: 

 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf
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•        Ficha de Inscrição. Modelo disponível 

em: http://peteducacao.blogspot.com.br/ 

•        Histórico Escolar; 

•        Currículo Lattes atualizado; 

•        Memorial. Modelo disponível em: http://peteducacao.blogspot.com.br/ 

 

5. Procedimentos de Seleção: As provas, individualmente, não são eliminatórias. 

Todos os candidatos podem realizar todo o processo seletivo. Haverá um grupo de 

provas e responsabilidades assim organizadas:  

 

Prova Data e hora Local 

Inscrição 23 a 25 de abril 

de 2018 

Pelo endereço:  

selecaobolsista2018@gmail.com 

Entrega do Histórico, 

Currículo e Memorial. 
Dia 04 de maio 

às 8h30min 

Sala 245– FAE 

Prova escrita 04 de maio às 9 

horas. 

Sala 245 – FAE 

Entrevista com os 

candidatos. 
04 de maio as 

14h00. 

Sala 257- PET/Educação 

Análise dos 

documentos e leitura 

das provas. 

07 a 10 de maio Sala 257- PET/Educação 

Resultados 11 de maio de 

2018. 

Divulgados no Blog e Mural do PET 

Educação 

 

5.1 Da Comissão de Seleção: Será composta pela Tutora do Grupo PET/Educação, 

Professora Cristina Maria Rosa, por um tutor convidado, três bolsistas PET Educação e 

um bolsista PET convidado. 

 

6. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão. 
 

__________________________________________ 

Érica Machado Leopoldo, Leonardo Capra e Maiara Kath Kringel 

Comissão de Seleção 
 

Pelotas, 16 de abril de 2018. 
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