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O Programa de Educação Tutorial “PET FRONTEIRAS: SABERES E PRÁTICAS 
POPULARES” da Universidade Federal de Pelotas, por intermédio da Banca de 
Seleção de Bolsistas, torna público que estão abertas vagas para bolsistas do 
respectivo programa, conforme descrição abaixo: 

 
NÚMERO DE VAGA PARA BOLSISTA: 04 (bolsas). 

 
VALOR DAS BOLSAS: R$ 400,00 

 
PRÉ-REQUISITOS 

• Ser aluno regularmente matriculado em 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 até o nível médio; 

• Proveniência de escola pública; 

• Ter expectativa de permanecer como bolsista no Programa até a 
conclusão do seu curso de graduação; 

• Compromisso de dedicação de, no mínimo, 20 horas semanais às 
atividades do Programa. 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

• Ficha de Inscrição. 

• Histórico escolar (digitalizado). 

• Currículo comprovado (comprovantes digitalizados em anexo). 

• Documento comprobatório de vulnerabilidade social. 
• Ficha de Inscrição(modelo em Anexo ) 

• Memorial Acadêmico e Plano de Trabalho: (total de no máximo 05 
páginas): onde o candidato deve: a) apresentar uma breve descrição da 
sua trajetória, experiência e dos motivos da candidatura ao PET- 



Fronteiras: saberes e práticas populares (no máximo 02 páginas); b) 
Sugestão de possíveis atividade(s) (no máximo 03 páginas) que 
poderão ser desenvolvidas através da participação do candidato no 
PET; 

 
 
 

INSCRIÇÕES 
 

• Todos os documentos exigidos e a ficha de inscrição em anexo neste 
edital devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: 
pfronteiras@gmail.com . 

 

•  As inscrições serão realizadas entre os dias 12 e 21 de agosto. Ressalta- 
se que serão recebidas somente as inscrições efetuadas até as 23horas 
e 59 minutos do dia 21 de agosto. 

 
NOTA: A Comissão de Seleção não se responsabiliza por quaisquer 
problemas técnicos decorrentes de eventuais dificuldades na emissão 
da inscrição relacionadas a fatores como congestionamento na internet 
e outros específicos da comunicação em rede. 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 

O processo de seleção ocorrerá em duas etapas: 
 

1ª Etapa - participarão todos os inscritos e serão utilizados os seguintes   
instrumentos de seleção: análise do Currículo, análise do Memorial e Plano 
de Trabalho(enviado pelo e-mail no momento da inscrição). 

 
2ª Etapa - participarão somente os alunos aprovados na primeira etapa 
da seleção e consistirá na participação em uma  entrevista que será 
realizada no dia 26 de agosto de forma presencial na sala 258 da 
Faculdade de Educação situada à rua Cel. Alberto Rosa, 154,  Centro, 
Pelotas, em  horários que serão divulgados através dos e-mails dos 
selecionados e/ou nas redes sociais do PET FONTEIRAS . 

 
 

RESULTADOS 
 

Aprovados para 2ª etapa:  dia 24 de agosto de 2022. 
Resultado preliminar: 29 de agosto de 2022. 

Resultado final: 31 de agosto de 2022.
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Todos os resultados serão divulgados: 

• Através dos e-mails dos candidatos inscritos; 

• Nas Redes Sociais do grupo  Pet Fronteiras: 
 

RECURSOS 
 

Os recursos devem ser encaminhados entre os dias 29 e 30 de agosto, 
para a Comissão de Seleção,  através do e-mail:pfronteiras@gmail.com. 

 
 

CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos neste Edital serão tratados pela Comissão de Seleção 

 
 
 
 

Pelotas, 09 de agosto 2022. 

 
 
 

Denise Bussoletti 
(Tutora PET Fronteiras) 
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ANEXO 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

BOLSISTA - PET FRONTEIRAS 

 

 
DADOS PESSOAIS 

 
 
 
Nome:   

 

Filiação:   
 
 

 
 

 

Endereço completo (rua, nº, bairro, CEP): 
 
 

 
 

 
 

 

RG: CPF:    
 

Telefone: e-mail:    
 

Data de Nascimento:   
 

Cidade e Estado de Origem:   
 

Curso: Período:   


