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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – SESu
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
PROGRAMA EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
EDITAL DE SELEÇÃO
O PET Geografia-UFPE torna público, no âmbito do Centro de Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH), o processo de seleção de candidatos às vagas de futuros bolsistas PET e não
Bolsistas PET, nos termos estabelecidos neste Edital de acordo com a Lei nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005 e pelas Portarias do MEC nº 3.385 de 29 de setembro de 2005 e nº 1.632 de
25 de setembro de 2006.
1. CRITÉRIOS PRELIMINARES
1.1 Estar devidamente matriculado nos cursos de Geografia (bacharelado ou licenciatura)
entre o 2° e o 6° período;
1.2 Não apresentar mais que 1 (uma) reprovação pendente em seu histórico escolar;
1.3 Conhecer a filosofia do PET (Programa de Educação Tutorial);
1.4 Ler o MOB (Manual de Orientações Básicas) do PET.
2. VAGAS E PROCESSO DE INSCRIÇÃO
2.1 Ao total serão disponibilizadas 4 vagas sendo 50% dessas reservadas para a política de
ações afirmativas e os outros 50% para ampla concorrência.
2.1.1 Os candidatos só podem concorrer na modalidade de ações afirmativas mediante
comprovação de entrada pelo Sisu UFPE através das cotas. Essa etapa será solicitada
no ato da inscrição.
2.1.2 Os candidatos que tiveram suas entradas na UFPE como A0 só podem concorrer
como Ampla Concorrência, já os candidatos que ingressaram no curso pela política de
ações afirmativas, podem escolher ambas as modalidades, sendo necessária para
concorrer pela política de ações afirmativas, a comprovação, no ato de inscrição,
como descrito no item 2.4.4 deste edital.
2.2 As inscrições iniciam no dia 12 de julho e se estendem até o dia 21 do mesmo mês.
2.3
As
inscrições
serão
feitas
por
meio
do
formulário
online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLm7hIqA28wuwST-biapgHtHGO5QIU8k1zX
-phM3vSTPYuAQ/viewform durante o período descrito no item 2.2.
2.4 Documentos exigidos:
2.4.1 Cópia do Histórico Escolar emitido pelo SIGA;
2.4.2 Currículo Lattes devidamente atualizado;

2.4.3 Foto 3x4 recente;
2.4.4 Screenshot (print da tela) da Lista de Classificação do Sisu UFPE (apenas para
os que concorrerão pela política de ações afirmativas).
3. SELEÇÃO
3.1 A seleção será constituída de quatro etapas:
3.1.1 Primeira Etapa: Inscrição online. Haverá conferência dos documentos
solicitados para a homologação da inscrição. A ausência de qualquer documento
exigido implicará na não homologação da inscrição.
3.1.2 Segunda etapa: Prova escrita. Será proposta uma redação
dissertativa-argumentativa (até
30
linhas) com textos-base que propiciem
uma reflexão crítica acerca de assuntos pertinentes às Ciências Geográficas.
3.1.3 Terceira etapa: Dinâmica em Grupo. Dada uma proposta, os candidatos irão
desenvolver suas habilidades a fim de desempenharem bom êxito.
3.1.4 Quarta etapa: Entrevista. É a última fase do processo. Durante a entrevista o
grupo PET Geografia conhecerá os candidatos inscritos no processo seletivo. A ordem
das entrevistas será estabelecida mediante a ordem de inscrição no processo seletivo.
Obs: As etapas 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 serão realizadas na semana de 26 a 30 de Julho de
2021.
3.2 A respeito da comunicação com os candidatos durante o processo seletivo:
3.2.1 O contato inicial será feito através do email fornecido no formulário de
inscrição;
3.2.2 Uma sala no Google Classroom será criada para facilitar algumas dinâmicas;
3.2.3 Um grupo no Whatsapp também será criado para facilitar a comunicação,
entretanto, somente os administradores poderão enviar mensagens;
3.2.4 As informações do Whatsapp também estarão no Google Classroom, caso
alguém não utilize o aplicativo de mensagens.
4. DOS DEVERES
4.1 São deveres dos estudantes participantes do grupo PET:
4.1.1 zelar pela qualidade acadêmica do PET;
4.1.2 participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
4.1.3 participar em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão;
4.1.4 apresentar coeficiente de rendimento estudantil maior ou igual a 7 (sete),
durante sua participação no grupo PET;
4.1.5 não acumular duas reprovações em disciplinas após seu ingresso no PET;
4.1.6 contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da UFPE,
especialmente no ano de ingresso na Instituição, não necessariamente da mesma área
de formação;
4.1.7 publicar e/ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho estudantil
por ano, individualmente ou em grupo;

4.1.8 fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados;
4.1.9 cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso do aluno
disponível na página do MEC no endereço http://portal.mec.gov.br/pet/arquivos;
4.1.10 ter disponibilidade de 20h semanais para participar das atividades do programa.
5. BOLSAS
5.1 As bolsas do PET são atreladas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) equivalentes à de iniciação científica no valor de R$400,00.
5.2 As bolsas serão disponibilizadas utilizando o critério de 50% das bolsas para ações
afirmativas e 50% das bolsas para ampla concorrência, a partir da disponibilidade das
mesmas.
6. RESULTADO
6.1 O resultado será divulgado nas redes sociais do PET Geografia UFPE
(@petgeografia_ufpe) até o dia 05 de agosto de 2021.
7. LINKS IMPORTANTES
7.1 Manual de Orientações Básicas: http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes
7.2 Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/
7.3 Listas de Classificação do SISU-UFPE (para os candidatos que concorrerão pela
modalidade
das
cotas,
solicitada
no
item
2.4.4):
https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/sisu-ufpe
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