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De acordo com os procedimentos para seleção de alunos, estabelecidos pelo 
Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial (PET) de Dezembro de 
2006 (Portaria No 3385/2005 do Ministério da Educação), as Portarias MEC no 976/2010 e 
no 343/2013 e a Lei N.o 11.180/2005, o Programa de Educação Tutorial (PET) Artes Visuais 
da Universidade Federal de Pelotas torna público que estará recebendo inscrições para 
processo de seleção para preenchimento de 03 (três) vagas de bolsistas imediatas e 02 
(duas) vagas para não bolsistas com possibilidade futura para recebimento de bolsa, de 
acordo com a liberação das mesmas, destinadas à alunos dos cursos de Artes Visuais, 
Design e Cinema, conforme as disposições contidas no presente Edital. 

Período das inscrições: de 22 à 29 de Agosto de 2018; 
Horário das inscrições: Entre as 14 horas até às 17 horas. 
Local das inscrições: Colegiado – Artes Visuais (alberto rosa, 62, sala 301) 

• Requisitos para participar do processo de seleção: 
I.Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação de artes visuais 
(licenciatura e bacharelado), design (gráfico e digital) e cinema (animação e audiovisual) 
da UFPel; 

II. Estar cursando do 1º ao 6º semestre; 
III. Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico maior ou igual a 8,0 (oito); 
IV. Ter disponibilidade de vinte horas semanais a serem dedicadas às atividades do 

programa. 
V. Ter disponibilidade para cumprir com as atribuições de petiano dentro do Programa, 

expressas no Manual de Orientações Básicas, 
constante no endereço: http://portal.mec.gov.br/pet, e nos Artigos 17 e 18 
das Portarias MEC no 976/2010 e no 343/2013. 

• Documentação Exigida para os candidatos: 
2.1- No ato da inscrição: 

1.Currículo Lattes; 
2.Carta de Intenção com, no máximo, duas páginas; 
3.Portfólio impresso ou link online constando no final da Carta de Intenção; 
4.Uma fotocópia de documento (RG ou CNH); 
5.Cópia do histórico acadêmico atualizado emitido pelo Cobalto ou 

pelo colegiado do respectivo curso. 
6.Proposta de projeto a ser desenvolvida dentro do grupo.  

• O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas: 
7.Avaliação do histórico escolar, Currículo Lattes, Carta de Intenção e Portfólio; 
8.Entrevista individual com apresentação e defesa de três trabalhos (acadêmicos 

ou pessoais) e uma proposta a ser desenvolvida dentro do grupo PET Artes. 

http://portal.mec.gov.br/pet


Os candidatos serão avaliadas com base nos seguintes instrumentos de avaliação: 

Quadro 1 - Critérios de avaliação 
1. a nota final de cada candidato será obtida pela soma das notas de todos os avaliadores, 

com duas decimais sem arredondamento. 
2. os candidatos com notas superior à 8,0 serão classificados em ordem decrescente da nota 

final. 
3. em caso de empate na nota final, o primeiro critério de desempate será o item V.  
4. candidatos com nota inferior à 8,0 serão automaticamente desclassificados 

3.1- Cronograma da Seleção: 
Do dia 29 à 31 de Agosto – Homologação e análise dos documentos; 
O dia, horário e local da entrevista individual será marcada por email. 
3.2- Local e horário: 
9.Será informado posteriormente junto com a data da entrevista (Item 

3.1); O não comparecimento do candidato a qualquer uma das 
etapas do processo de seleção no horário estipulado bem como a 
não entrega de 

documentos ou documentos fora do padrão solicitado, acarretará na eliminação 
do mesmo. 
Para Informações sobre o Programa de Educação Tutorial, consultar, o Manual 
de Orientações Básicas do PET, disponível em: http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=1222 
3&ativo=481&Itemid=480 

4. Disposições finais 
Os casos especiais ou não contemplados por este edital serão resolvidos pelo grupo PET 
Artes Visuais.  

Ao final do Processo de Seleção, será elaborada uma lista classificatória dos 
candidatos aprovados. 

Pelotas, 20 de Agosto de 2018. 

Profa. Dra. Nadia Senna 
Tutora do Grupo PET Artes Visuais

Instrumento de 
avaliação

Nota Máxima

I Histórico escolar 1

II Currículo Lattes 2

III Carta de Intenção e 
portfólio

3

IV Entrevista Individual 2

V Proposta a ser 
desenvolvida

2

Nota do avaliador 
Y=I+II+III+IV+V

10
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