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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PET-CONEXÕES DE SABERES
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE
EDITAL Nº 001/2017
DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
O Programa de Educação Tutorial (PET) CONEXÕES DE SABERES - Participação e Controle Social em saúde,
coordenado pela Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação, é desenvolvido por grupos
de estudantes, com tutoria de um docente, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e tem por objetivos:
1. Promover a formação ampla e de 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 dos cursos de graduação;
2. Ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, assim como com suas instituições e
movimentos organizados;
3. Aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como pesquisadores e extensionistas, visando sua
intervenção qualificada e o protagonismo em diferentes espaços sociais, na universidade e em comunidades populares;
4. Proporcionar uma formação que estimule o desenvolvimento da capacidade crítica, da autonomia intelectual e do
compromisso social;
5. Desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão que fortaleçam as ações afirmativas, o acesso e a permanência dos
estudantes e respeitem a diversidade e a equidade.

OBJETIVO
Selecionar bolsistas que integrarão o grupo PET CONEXÕES Participação e Controle Social em
Saúde, na modalidade interprofissional e interdisciplinar, sob a tutoria da professora Roberta Alvarenga Reis
(Departamento de Odontologia Preventiva e Social/UFRGS). São previstas atividades de pesquisa, de
extensão e de ensino, com foco na temática da participação em movimentos sociais e instâncias do controle
social para a construção de políticas públicas, identificação das potencialidades nos respectivos cursos de
graduação e na universidade e atuação em comunidades populares.
Valor das bolsas: Os estudantes selecionados como bolsistas receberão bolsa mensal no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Os recursos são provenientes da SESu/MEC e SECADI/MEC.

VAGAS
05 (cinco) vagas para bolsistas e 6 (seis) vagas para estudantes não bolsistas (voluntários/suplentes), para o
grupo PET Participação e Controle Social em Saúde.

PÚBLICO ALVO
Estudantes de todos os cursos de graduação da UFRGS. Há prioridade para cotistas egressos de escolas
públicas e em situação de vulnerabilidade social.

PERÍODO E ENDEREÇO DE INSCRIÇÃO
Período Inscrições 16 a 27 de outubro de 2017;
Maiores informações disponíveis no site da PROGRAD www.ufrgs.br/prograd/, ou pelo email para

petcps@gmail.com

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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a) Ser estudante da UFRGS, matriculado em qualquer curso de graduação, preferencialmente em etapas
anteriores aos quatro semestres finais de curso;
b) Atender aos critérios nacionais estabelecidos pelo Programa PET Conexões de Saberes/MEC/SECADI:
1. A soma da renda mensal familiar não deve ser superior a seis salários mínimos mensais;
2. O aluno deve ser ingressante na Universidade preferencialmente pela reserva de vagas:
(decisão 286/2012 - CONSUN/UFRGS);
3. A escolaridade dos pais deve ser preferencialmente não superior ao ensino fundamental;
4. Preferencialmente residir em ou ser oriundo de espaços populares.

c) Ter disponibilidade para atuar 20hs semanais, incluindo atividades presenciais em pelo menos 2 (dois)
sábados pela manhã e um pela tarde, bem como turnos para intervenção e reuniões durante a semana.
d) Ter identificação com os objetivos do programa, ter acessado a lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005
e portaria Nº 976 de 27 de julho de 2010, republicada com alterações em 31 de outubro de 2013; e
Resoluções do programa. http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12227:legislacao-pet
Observação: Os itens estão organizados por ordem de importância, sendo que o primeiro item é obrigatório
e o seu não atendimento implica a exclusão do processo seletivo.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
I – Inscrição via formulário disponibilizado no link http://goo.gl/forms/woU838nMeI entre os dias 16 e
27 de outubro de 2017
II - Participação na discussão temática e entrevista, realizadas junto a banca de seleção nos dias
06/11/2017 e 13/11/2017 respectivamente, às 17 horas e 30 minutos, com todos os candidatos
inscritos, na sala 401C da Faculdade de Odontologia da UFRGS.
III - Divulgação preliminar do Resultado da seleção no âmbito dos cursos/COMGRADs no dia 14/11/2017 e
pela PROGRAD, após homologação pelo CLAA.
IV - Assinatura do Termo de Compromisso pelos alunos selecionados no dia 16/11/2017, no turno da tarde,
na faculdade de Odontologia, em sala a combinar.

DOCUMENTAÇÃO
Original e cópia deverão ser apresentados na entrevista:
a) Carteira de Identidade (cópia);
b) CPF (cópia);
c) Comprovante de matrícula 2017/2;
d) Histórico escolar atualizado;
e) Conta de Luz da moradia onde reside o aluno (cópia frente e verso);
f) Comprovação dos rendimentos mensais da família do estudante, se não for beneficiário PRAE.
g) Comprovante de Benefícios PRAE, se houver. Retirar em: portal aluno-geral-assistência estudantilprograma de benefícios-consulta extrato de solicitação-2017/2.
Observação 2 – Se os documentos solicitados não forem apresentados no momento da
entrevista, a inscrição será indeferida.
A inveracidade e/ou omissão de informações acarretará a suspensão da bolsa, independente da época em que forem constatadas.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2017.
Programa PET/Conexões de Saberes - UFRGS

