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 Programa de Educação Tutorial “PET FRONTEIRAS: SABERES E PRÁTICAS 

POPULARES” da Universidade Federal de Pelotas, por intermédio da Banca de Seleção de 

Bolsistas suspende o Edital 01/2018 e torna público que estão abertas as inscrições para o 

preenchimento de vagas para bolsistas do respectivo programa. As inscrições serão realizadas 

no período de 23 a 25 de abril de 2018, das 14h às 17h, no Núcleo de Arte Linguagem e 

Subjetividade – NALS (Rua Alberto Rosa, 154, sala 258 da Faculdade de Educação), conforme 

descrição abaixo:  

NÚMERO DE VAGAS PARA BOLSISTAS: 02 (duas).  

VALOR DAS BOLSAS: R$ 400,00  

PRÉ-REQUISITOS:  

- Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação (licenciatura ou 

bacharelado) na UFPel;  

- Renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos;  

- Local de moradia familiar em bairros periféricos ou territórios assemelhados;  

- Escolaridade dos pais no máximo até o nível médio;  

- Proveniência de escola pública;  

- Expectativa de permanecer como bolsista no Programa até a conclusão do seu curso de 

graduação;  

- Comprometimento de dedicação, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do Programa;  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

- Histórico escolar.  



- Currículo comprovado (Cópias 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.  

- Memorial (no máximo 04 páginas) dizendo da trajetória de vida e acadêmica, experiências 

significativas e dos motivos da candidatura ao PET- Fronteiras: saberes e práticas populares.  

PROCESSO DE SELEÇÃO:  

O processo de seleção ocorrerá em 2 (duas) etapas:  

1ª Etapa – Eliminatória: Avaliará os seguintes elementos:  

- Análise do histórico escolar;  

- Análise do currículo;  

- Análise do Memorial.  

2ª Etapa - Participarão somente os alunos aprovados na primeira etapa da seleção e serão 

avaliados o conteúdo e o desempenho na entrevista. As entrevistas serão realizadas entre os dias 

03 e 04 de abril, de acordo com o número de inscrições e em horários que serão divulgados 

através dos e-mails dos selecionados e no mural da Faculdade de Educação.  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

- O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 30 de abril de 2018. O resultado parcial da 

seleção será divulgado no dia 07 de maio de 2018. O resultado final será divulgado no dia 

10/05/2018. Os três resultados serão divulgados através dos e-mails dos candidatos e nos murais 

da Faculdade de Educação.  

RECURSOS  

- O prazo para eventuais recursos ocorre entre os dias 08 e 09/05/2018.  

CRONOGRAMA 

Inscrições Resultado  

1ª Etapa 

Entrevistas Resultado 

parcial 

Recursos Resultado 

Final 

23, 24 e 

25/04/18 

30/04/18 03 e 

04/05/2018 

07/05/18 08 e 09/05/18 10/05/18 

 

*Os casos não previstos no edital serão avaliados pela  banca de seleção.  

 

Denise Marcos Bussoletti 

Tutora do PET Fronteiras: Saberes e Práticas Populares 


