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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PET PEDAGOGIA 2022 

 
O PET Pedagogia convida os estudantes da Licenciatura em Pedagogia a inscreverem-se às vagas de 

bolsistas no Programa de Educação Tutorial - PET/Pedagogia. 

1. Dos objetivos do programa: 

✓ Desenvolver as atividades acadêmicas com qualidade e excelência, mediante grupos de aprendizagem 

tutorial de natureza coletiva e contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos 

bolsistas; 

✓ Promover a formação de profissionais docentes de forma técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 

✓ Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino;  

✓  Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela cidadania e pela 

função social da educação superior; 

✓ Proporcionar a formação acadêmica no âmbito da Universidade, privilegiando a indissociabilidade 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
2. Das vagas: Será disponibilizada 01 (uma) vaga a partir de dezembro e os demais aprovados ficarão 

suplentes, com  possibilidade de participação como estudante não bolsista, até futura efetivação.  

3. Valor da Bolsa: Mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

4. Requisitos para inscrição: 

✓ Estar regulamente matriculado no Curso de Pedagogia; 

✓ Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais obrigatórias às atividades; 

✓ Apresentar rendimento acadêmico maior ou igual a 7,0 (sete); 

✓ Não ter mais do que duas reprovações; 

✓ Ler o manual do Programa de Educação Tutorial, disponível no site: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf 

✓ Não estar cursando os dois últimos semestres do Curso. 

5. Inscrições: 

Serão realizadas exclusivamente através do formulário https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6 no 

período de 18 a 26 de novembro de 2022.  

 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf
https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6


 

6. Documentos necessários para a inscrição: 

✓ Histórico acadêmico; 

✓ Currículo atualizado elaborado na Plataforma Lattes; 

✓ Memorial acadêmico; 

✓ Elaboração de um texto (de até duas páginas) sobre o tema: “Os desafios da alfabetização após 

dois anos de ensino remoto durante a pandemia da Covid-19”. 

Obs: Os documentos acima  devem ser anexados no formulário de inscrição  

 

7. Procedimentos de Seleção 

✓ Envio dos documentos, memorial e texto ao endereço no momento da inscrição via formulário  
https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6   

✓ A entrevista será realizada pela banca composta por três bolsistas PET Pedagogia, a Tutora, 

professora Gilceane Caetano Porto  e pelos convidados (um bolsista e um tutor de outro grupo PET 

da UFPel)  

✓ Os resultados preliminares serão divulgados no dia 02/12/2022 na página do PET Pedagogia 

https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/ e no instagram do grupo 

https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/  

✓ O prazo de recurso será nos dias 05 e 06/12 através do envio de e-mail para 

petpedagogiaufpel@gmail.com  com as informações a seguir. Assunto: recurso. Escrever no corpo 

do texto o motivo do recurso e colocar o  nome completo. 

✓ O resultado final será divulgado no dia 08/12/2022 na página do PET Pedagogia 

https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/ e no instagram do grupo 

https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/  

Obs: A nota final dos candidatos será composta da seguinte forma: Histórico escolar (1,0); Currículo 

(2,0); Memorial (2,0); Texto (2,0); Entrevista (3,0)   

Serão considerados aprovados os candidatos com nota final igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

DATAS IMPORTANTES 
Inscrições 18 a 26 de 

novembro de 2022 
https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6 

 
Documentos 

Anexar no 
formulário de 
inscrição 

✓ Histórico escolar; 
✓ Currículo Lattes atualizado; 
✓ Memorial; 
✓ Elaboração de um texto 

Entrevista 29/11/2022 às 10h   Sala 250 da Faculdade de Educação 
 
Resultado 
Preliminar 
 

 
02/12/2022 

https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/ 
 
https://www.instagram.com/petpedagogi
aufpel/ 
 

Recurso  05 e 06/12/2022 petpedagogiaufpel@gmail.com   
 
 
Resultado final  

 
 
08/12/2022 

https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/ 
 
https://www.instagram.com/petpedagogia
ufpel/ 
 

Início da bolsa 09/12/2022  

 

https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6
https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/
mailto:petpedagogiaufpel@gmail.com
https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/
https://forms.gle/pkChc4ymJXxhjGUr6
https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/
mailto:petpedagogiaufpel@gmail.com
https://wp.ufpel.edu.br/petpedagogia/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/
https://www.instagram.com/petpedagogiaufpel/


 
 
 

8. Casos omissos: Se ocorrer algo não previsto neste edital a Comissão Organizadora da Seleção 

para        Bolsista analisará e deliberará. 

 
Pelotas, 18 de novembro  de 2022. 

 

Gilceane Caetano Porto- tutora PET Pedagogia 

Angelica dos Santos Karsburg - Bolsista PET- Pedagogia 

Paola Cassurriaga Sandim – Bolsista PET- Pedagogia 

Rafaela Elert Strelow - Bolsista PET- Pedagogia 

Comissão Organizadora da Seleção 


