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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS Nº 01/2021

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o PET Geografia divulgam, pelo
presente edital, que estarão abertas as inscrições de 13 de agosto a 18 de
agosto de 2020, 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. A critério da banca de seleção poderão ser classificados até
2 (dois) suplentes. O presente edital terá a validade de um (1) ano a partir da
data de publicação.
1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO PET
1.1 O PET – Programa de Educação Tutorial se desenvolve 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 para 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 qualidade 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, incluindo um sábado por mês.
2.4 Os estudantes que não se enquadrarem nos itens estabelecidos nesta
seção serão automaticamente desclassificados.
2.5 Apresentar bom rendimento.
3. INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS CONFORME EDITAL
3.1 Período: de 13 a 18 de agosto 2021.

3.2. Enviar os documentos (formato PDF) de inscrição via endereço eletrônico:
petufrgsgeografia@gmail.com.
3.3 Documentos e procedimentos:
3.3.1 Documento (em formato .pdf) da Taxa de Integralização Média (TIM),
disponível no Portal do Aluno > Aluno > Informações do Aluno > Avaliação de
Desempenho > Imprimir > Salvar como;
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 Envio da Carta de Inscrição
3.3.6 Curriculum vitae. Destaque experiências em ensino, pesquisa e extensão,
cursos realizados, atividades extra curso.
Obs: estes documentos devem ser enviados em formato .pdf no momento da
inscrição para petufrgsgeografia@gmail.com
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5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A seleção será coordenada pelo professor Marcelo Argenta Câmara, tutor
do PET Geografia, por dois professores(as) convidados(as) do Departamento
de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por três
bolsistas do PET Geografia.

5.2 Etapas de seleção a serem realizadas em 13 de agosto de 2021:
5.2.1 Primeira etapa: Carta de Intenção - versará sobre a) O que você pode
acrescentar ao PET Geografia e suas atividades? b) Qual é a importância do
trabalho em grupo para você? Neste memorial serão avaliadas a clareza na
exposição do conteúdo e a coesão textual. Deverá ser enviado no momento
da inscrição, no endereço eletrônico citado no item 3.2.
5.2.2 Segunda etapa: No dia 19 de agosto de 2021, a partir das 8h30 serão
enviadas para os/as candidatos/as no endereço de e-mail cadastrado na
inscrição duas questões para dissertar sobre tema de importância atual e sua
relação com o conhecimento geográfico. Este texto deve ser enviado em
formato Word (.doc ou .docx) (ou .PDF), até às 17h do mesmo dia para o email marcelo.camara@ufrgs.br . O tutor reunirá os documentos e as respostas
das questões e enviará para a comissão. Esta terá o turno da manhã do dia 20
de agosto para realizar a avaliação quantitativa dos documentos enviados no
momento da inscrição. Às 14h do dia 20 de agosto de 2021, a Comissão de
Seleção, formada por Marcelo Argenta Câmara, tutor do PET Geografia, dois
professores(as) convidados(as) do Departamento de Geografia

e

por três

bolsistas do PET Geografia, que se reunirão através da plataforma Mconf
(https://mconf.ufrgs.br/home), para dar continuidade ao processo de avaliação
dos candidato(as). Os/as três candidatos/as que obtiverem o melhor resultado
na soma das avaliações estarão classificados para a terceira etapa da seleção.
5,2,3. Terceira Etapa: No dia 23 de agosto de 2021, a partir das 14h em
ambiente virtual sediado na Plataforma MConf, a Comissão de Seleção
entrevistará os/as candidatos/as selecionados/as nas etapas anteriores. As
entrevistas terão duração de 20 minutos cada, com intervalo de 10 minutos
entre cada entrevista. Nesta etapa, cada candidato deverá responder às
questões e dúvidas da banca. Serão avaliados a identificação do candidato
com os objetivos do Programa, expectativas em relação ao seu envolvimento e
papel no desenvolvimento das atividades do Programa, entre outros aspectos
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, nota do
histórico escolar (TIM), avaliação das questões propostas.
5.3.1

Critérios
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Desempate:

1.

Terão

preferência

candidatos(as)

beneficiários(as) PRAE. 2. Terão preferência candidatos(as) egressos(as) de
escolas públicas. 3. Terão preferência candidatos(as) negros(as) ou indígenas.
6. DAS OBRIGAÇÕES DE BOLSISTAS
6.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PET Geografia.
6.2 Participar de todas as atividades programadas pelo grupo e pelo professor
tutor, imprescindivelmente na reunião semanal que ocorre nas sextas.
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).
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 A relação com o nome dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a
vaga de bolsista e respectivos/as suplentes, se houver, será divulgada a partir
do dia 23 de agosto de 2021 por e-mail.
9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PET – Geografia UFRGS

Tutor: Prof. Dr. Marcelo Argenta Câmara
E-mail: petufrgsgeografia@gmail.com
Porto Alegre, 06 de agosto de 2021.
Prof. Dr. Marcelo Argenta Câmara
Tutor do Grupo PET – Geografia UFRGS

