FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL PET-GAPE Nº 02/2018

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
( ) GRADUAÇÃO – especifique:
( ) LICENCIATURA – especifique:
UNIDADE ACADÊMICA AO QUAL O CURSO ESTÁ VINCULADO:

SEMESTRE ATUAL

ANO DE
CONCLUSÃO
A homologação da inscrição somente se efetivará mediante a verificação da apresentação de todos os
documentos relacionados nesse Edital 02/18 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 nº 02/2018 – PET GAPE/UFPel .

Data:

Assinatura do candidato

/

/2018.

ANEXO 02
CARTA APRESENAÇÃO/MEMORIAL

Orientações gerias para elaboração da carta de apresentação/memorial

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;
1.7. Os recursos audiovisuais podem auxiliar de que maneira no trabalho voltado para educação
popular? Descreva sua experiência com esses recursos.

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 páginas.

