MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PET-GEOGRAFIA

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS Nº 01/2018

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o PET Geografia divulgam, pelo
presente edital, que estarão abertas as inscrições de 14 a 24 de setembro de
2018, para 1 (uma) vaga de bolsista, para o GRUPO PET Geografia, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conformidade com a legislação
vigente, Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005; Portaria MEC nº 976, de 27 de
julho de 2010 republicada com alterações em 31 de outubro de 2013; Portaria
343, de 24 de abril de 2013; e Resolução nº 36 de, de 24 de setembro de 2013.
1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO PET
1.1 O PET – Programa de Educação Tutorial se constitui em programa de
educação tutorial desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de
graduação das instituições de ensino superior do País, orientados pelo princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
1.2 O grupo PET tem como objetivo contribuir com a melhoria da qualidade
acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o
programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a
consciência social de todos os participantes e a melhoria do curso de graduação
no qual estão inseridos.

1.3 Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação
técnica, científica, tecnológica e acadêmica.
1.4 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino
superior no país.
1.5 Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela
cidadania e pela função social do ensino superior.
1.6 Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação.
1.7 Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática
de formação na graduação.
1.8 Contribuir com a política de diversidade na Instituição de Ensino Superior IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica,
étnico-racial e de gênero.
2. OS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO
2.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Geografia,
Licenciatura ou Bacharelado, a partir do segundo semestre.
2.2 Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza.
2.3 Ter disponibilidade de dedicação integral às atividades do PET, com
cumprimento de 20h (vintes horas) semanais.
2.4 Os estudantes que não se enquadrarem nos itens estabelecidos nesta seção
serão automaticamente desclassificados.
2.5 Apresentar I3 igual ou superior a seis.
3. INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS CONFORME EDITAL
3.1 Período: de 14 de Setembro a 24 de Setembro de 2018.
3.2 Local: PET Geografia, prédio 43136, sala 205b. O horário de funcionamento
é de segundas-feiras às sextas-feiras, das 14h às 17h30min.

3.3 Documentos e procedimentos:
3.3.1 Preenchimento da Ficha de Inscrição constante no local;
3.3.2 Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
3.3.3 Cópia do Histórico Escolar atualizado do curso de graduação;
3.3.4 Comprovante de Matrícula do semestre vigente;
3.3.5 Entrega do Memorial Descritivo;
3.3.6 Curriculum Vitae.
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5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A seleção será coordenada pelo professor Luiz Fernando Mazzini Fontoura,
tutor do PET Geografia, e por dois professores(as) convidados(as) do
Departamento de Geografia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS e por três bolsistas do PET Geografia.
5.2 Etapas de seleção:
5.2.1 Primeira etapa: Memorial Descritivo - versará sobre a) por que você
gostaria de participar como bolsista do Programa de Educação Tutorial - PET

Geografia? b) qual é a importância do trabalho em grupo para você? c) quais
suas motivações em cursar a graduação em Geografia? Neste memorial serão
avaliadas a clareza na exposição do conteúdo e a coesão textual. Deverá ser
entregue no momento da inscrição.
5.2.2 Segunda etapa: Primeiramente, às 13h30 ocorrerá uma conversa dos
Petianos com todos os candidatos, com o intuito de explicar os propósitos do
grupo PET, como trabalhamos e desenvolvemos nossas atividades. Após esse
momento, começará a primeira rodada de entrevistas, com o grupo de bolsistas
do PET - Geografia e os candidatos individualmente, a partir das 14h. A segunda
rodada de entrevistas será a partir das 15h, com Luiz Fernando Mazzini Fontoura,
tutor do PET Geografia, e também será composta por dois professores(as)
convidados(as) do Departamento de Geografia e por três bolsistas do PET
Geografia. Essa etapa será realizada no dia 24/09/2018.
5.3 Critérios de Seleção: 1. Interesse em trabalhar com questões relativas a
ensino, pesquisa e extensão. 2. Disposição e desejo de trabalhar em grupo. 3.
Disposição de permanecer no grupo por pelo menos um (01) ano.
5.3.1

Critérios

de

Desempate:

1.

Terão

preferência

candidatos(as)

beneficiários(as) PRAE. 2. Terão preferência candidatos(as) egressos(as) de
escolas públicas. 3. Terão preferência candidato(as) negros(as) ou indígenas.
6. DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS
6.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PET Geografia.
6.2 Participar de todas as atividades programadas pelo grupo e pelo professor
tutor.
6.3 Participar durante a sua permanência no PET Geografia em atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
6.4 Manter bom rendimento no curso de graduação.
6.5 Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo.

6.6 Fazer referência à sua condição de bolsista PET Geografia nas publicações
e trabalhos apresentados.
6.7 Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.
7. BOLSAS
7.1 Para a presente seleção, será concedida 1 (uma) bolsa, no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) cada.
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 A relação com o nome do(a) candidato(a) selecionado(a) será divulgada a
partir do dia 24 de Setembro de 2018 no mural do PET - Geografia, no prédio
43136 sala 205-B, Departamento de Geografia, bem como por e-mail.
9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PET – Geografia UFRGS
Tutor: Prof. Dr. Luiz Fernando Mazzini Fontoura
Fone: (51) 3308-7786
E-mail: petufrgsgeografia@gmail.com
Porto Alegre, 06 de Setembro de 2018
Prof. Dr. Luiz Fernando Mazzini Fontoura
Tutor do Grupo PET – Geografia UFRGS

