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

bolsistas no Programa PET/Educação. 

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: Serão disponibilizadas 03 vagas imediatas e os demais aprovados ficarão suplentes, com 

possibilidade de efetivação futura. 

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

4. Do peso das avaliações: 

Documentos (Histórico, Currículo, Memorial e Texto) valor 06 de 10 pontos; 

Entrevista: 04 de 10 pontos 

5. Dos critérios de seleção: 

✓ 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); 

✓ 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 cursar o primeiro nem os dois últimos semestres do Curso. 

6. Inscrições: 

Serão realizadas exclusivamente pelo correio eletrônico inscricaopeteducacao@gmail.com, no 

período de 15 a 28 de fevereiro de 2022. O modelo da ficha de inscrição pode ser acessado em: 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FD49606C43F92C20!133&ithint=file%2Cdocx&l 

7. Documentos necessários para a inscrição:  

✓ Histórico escolar; 

✓ Currículo Lattes atualizado; 

✓ Memorial; 
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✓ Elaboração de um pequeno texto (de até duas páginas) sobre o tema: Aprender a ler: prazer e/ou 

necessidade? 

 

Estes documentos devem ser enviados em formato PDF, junto com a ficha de inscrição e até o dia 28/02/2022.  

8. Procedimentos de Seleção: 

✓ Envio dos documentos, memorial e texto ao endereço inscricaopeteducacao@gmail.com ; 

✓ Entrevista on-line será realizada pela banca composta por três bolsistas PET Educação, a Tutora, 

professora Cristina Maria Rosa e pelos convidados (um bolsista e um tutor de outro grupo PET da 

UFPel);  

✓ O endereço eletrônico para realização da entrevista online será enviado por e-mail para todos os 

estudantes com inscrições aprovadas. 

Resultados serão divulgados dia 07/03/2022, no Blog do PET, disponível em: 

http://peteducacao.blogspot.com/ 

 

DATAS IMPORTANTES 

Inscrições 15 a 28 de fevereiro inscricaopeteducacao@gmail.com 

Documentos Enviar na inscrição ✓ Histórico escolar; 

✓ Currículo Lattes atualizado; 

✓ Memorial; 

✓ Elaboração de um pequeno texto 

Entrevista De modo on-line Endereço será enviado por e-mail 

Resultado 07/03/2022 http://peteducacao.blogspot.com/ 

Início da bolsa 07/03/2022  

 

 

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

Bolsista analisara e deliberará. 

 

Pelotas, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Cristina Maria Rosa, Cinara Tonello Postringer, Jéssica Correa, Valdoir Campelo 

Comissão Organizadora da Seleção 
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