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EDITAL No 01/2021

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 através
de formulário online para processo de seleção para preenchimento de 04 (quatro) vagas
de bolsistas imediatas vinculados aos cursos de bacharelado ou licenciatura em
artes visuais, 01 (uma) vaga para outros cursos da área de visualidades - Design
(gráfico e digital), e 02 (duas) vagas para voluntários com possibilidade futura para
recebimento de bolsa, de acordo com a liberação das mesmas, destinadas à alunos dos
cursos de Artes Visuais, Design, conforme as disposições contidas no presente Edital. O
processo acontecerá em modo remoto, previsto para Março de 2022.

Período das inscrições
07 a 25 de Fevereiro de 2022

Obs.: Caso haja necessidade, será possível solicitar uma sala com computador e acesso a
internet para realização da entrevista e/ou do envio dos documentos no Centro de
Artes/UFPel, solicitando através do endereço petartesufpel@gmail.com, indicando nome
completo do/a aluno/a no corpo do email.

1.  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), cinema (audiovisual e
animação) da UFPel;

II. Estar cursando do 3º ao 6º semestre;
III. Ter disponibilidade de vinte horas semanais a serem dedicadas às atividades do

programa;
IV. 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.

V. 3 vagas oferecidas neste edital serão destinadas a negros, pardos e indígenas
autodeclarados, entre elas 2 vagas para bolsistas imediatos (cursando artes
visuais - licenciatura ou bacharelado) e 1 vaga para voluntário (qualquer curso
da area de visualidade). Caso as vagas não sejam preenchidas por falta de
candidatos serão destinadas à ampla concorrência, conforme classificação obtida no
processo de seleção.
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2. Inscrição através de formulário online que ficará disponível no link: FORMULÁRIO
DE INSCRIÇÕES (CLICAR AQUI)

2.1 Documentação Exigida para inscrição:

Pedimos que nomeie cada arquivo com o nome do candidato e o documento
referente (ex: Maria - Histórico Acadêmico.pdf; Maria - Carta de Intenção.pdf)

● Fotocópia de documento (RG ou CNH, em PDF ou imagem);
● Currículo Lattes (em PDF ou em endereço eletrônico para acessar o currículo na

Plataforma Lattes);
● Carta de Intenção, no máximo, duas páginas, em PDF (indicando qual a motivação

de participar do processo de seleção do PET Artes);
● Proposta de Projeto a ser desenvolvido no grupo, em PDF (indicando objetivos,

justificativas, metodologia e cronograma, que englobe uma, duas ou todas vertentes
do PET: ensino, pesquisa e extensão);

● Portfólio em PDF (que apresente a produção artística do/a candidato/a);
● Histórico Acadêmico emitido pelo Cobalto em PDF.

3. O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

• Avaliação do histórico escolar; (peso 1,0)
• Currículo Lattes (peso 1,5)
• Portfólio; (peso 1,5)
• Carta de Intenção (peso 1,0)
• Proposta de Projeto (peso 2,5)
• Entrevista para a defesa da Proposta de Projeto a ser desenvolvido dentro do grupo PET
Artes (peso 2,5)
• A ausência 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.

4. Cronograma do edital:

21 de Dezembro: publicação e divulgação do Edital Nº 01/2021.
07 a 25 de Fevereiro: Inscrições abertas através de preenchimento de formulário online.
3 de Março: Homologação e análise dos documentos.
4 de Março: Publicação de horários, datas e links para as entrevistas.
Resultado Final: Ao final das entrevistas será publicada uma lista classificatória dos
candidatos aprovados através da página oficial do PET Artes UFPel no Facebook.

Em caso de dúvidas sobre o edital entre em contato atráves do email
petartesufpel@gmail.com

Pelotas, 2021
Profa. Dra. Nádia Senna

Tutora do Grupo PET Artes Visuais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW7GhmP96emGvkonpSKH99yfPRETcXpNViS6KmLqQcph6d-A/closedform
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Tabela de vagas:

Vagas Ampla
concorrência

Cota (destinadas a
negros, pardos e

indígenas
autodeclarados)

Curso

04 bolsistas
imediatos

2 2 cursando artes
visuais
(bacharelado e
licenciatura)

01 bolsista imediato 1 0 Cursando Design
(Gráfico e Digital)

02 voluntários 1 1 Cursando artes
visuais
bacharelado, artes
visuais
licenciatura, design
gráfico, design
digital, cinema de
animação ou
cinema audiovisual


