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Seleção de alunos para bolsa de Formação Acadêmica complementar 

Programa de Educação Tutorial – PET 
 

O Programa de Educação Tutorial – PET Geografia UFC, vinculado ao 
MEC/SESu, torna público o presente Edital e convida os estudantes do curso de 
graduação em Geografia da UFC para participarem do programa de bolsas PET 
Geografia, nos termos aqui estabelecidos. 

 
 

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA: 
1.1. Geral 

Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica de alunos da 
graduação do curso de Geografia da UFC envolvidos direta ou indiretamente com o 
Programa, estimulando valores éticos como justiça e cidadania, e a formação de 
uma consciência social crítica, participativa, democrática e humanista. 

 
1.2. Específicos 

 
I. Formular estratégias e tecnologias de desenvolvimento e modernização 

do ensino superior no país; 
II. Estimular o curso de graduação a partir do trabalho em conjunto e da 

integração: ensino, pesquisa e extensão; 
III. Oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, visando a 

produção de leituras críticas da sociedade atual e valorizando a 
diversidade de pensamentos na universidade brasileira. 

 
2. DO EDITAL 
Selecionar bolsistas para participar do Programa de Educação Tutorial (PET). 

 
3. DAS ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

3.1. Zelar pela qualidade acadêmica do Curso de Geografia. 
3.2. Participar de todas as atividades programadas pelo Grupo. 
3.3. Desenvolver atitudes que contemplem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 
3.4. Manter bom rendimento acadêmico no curso de graduação. 
3.5. Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho 

acadêmico por ano, individualmente ou em grupo. 
3.6. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 
3.7. Dedicar-se, em regime de dedicação exclusiva, às atividades do curso de 

graduação e do Programa de Educação Tutorial, com carga horária de 20 



horas semanais. 
 

Observação: recomenda-se leitura da regulamentação, diretrizes e objetivos do 
Programa. Informações disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao e 

 http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes . 

 
4. DAS VAGAS E NATUREZA DA BOLSA 

4.1. Serão ofertadas 03(três) vagas remuneradas; 
4.2. A bolsa será concedida pelo MEC/SESu e terá vigência de acordo com o 
período de duração do programa e a avaliação de desempenho do bolsista. O 
valor mensal, individual, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para pleitear a bolsa, o aluno deverá atender às seguintes condições: 
5.1. Estar matriculado no curso de Geografia (bacharelado ou licenciatura) do 

2° ao 4°semestre; 
5.2. Apresentar a documentação exigida neste edital; 
5.3. Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico – IRA igual ou superior a 

8,0 (oito); 
5.4. Não possuir reprovação no histórico escolar; 
5.5. Ter expectativa de permanecer como bolsista do PET Geografia até a 

conclusão do seu curso de graduação; 
5.6. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao PET Geografia, tão logo seja 

selecionado. 

 
6. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

As inscrições ocorrerão no período de 12 a 22 de abril de 2021 a partir do envio 
dos documentos necessários (item 7) anexados no formulário disponível no link: 
https://forms.gle/ASdRE3HJSe6uBtUv8. Em caso de dúvidas, o candidato poderá 
entrar em contato com a comissão responsável pela seleção por meio do e-mail: 
selecaopetgeo@gmail.com  ou através das redes sociais do PET Geografia: Instagram 
(@petgeoufc) / Facebook (www.facebook.com/petgeoufc). 

 
7. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

7.1. A homologação da inscrição requer a apresentação dos seguintes 
documentos, com cópias legíveis e sem rasuras: 

 
- Cópia da Carteira de Identidade – RG (escaneamento pode ser feito 

por aplicativo de celular); 
- Comprovante de matrícula atual; 
- Histórico Acadêmico; 
- Curriculum Vitae  

 
7.2. A ausência de quaisquer dos documentos solicitados ou a  

disposição inadequada dos mesmos indeferirá a inscrição. 
 

7.3. Só serão homologados pedidos de inscrição que estiverem com a 
documentação completa e que estejam encaminhados dentro do período 
definido no edital. 

Observação: o Curriculum Vitae deve apresentar informações referentes à trajetória 
acadêmica e profissional do candidato. 
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8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, instituída 
pelo programa. O processo seletivo envolve as seguintes etapas: [1] Carta de 
intenção (classificatória) [2] Proposta de Atividade (eliminatória e classificatória) [3] 
Seminário (eliminatória) e Entrevista (eliminatória e classificatória). 

 
I ETAPA - Carta de intenção 

Serão enviados para os e-mails dos candidatos o planejamento para o ano de 
2021 e os slides de apresentação do programa. A partir destes documentos, deverá 
ser escrita uma carta de intenção com uma (1) lauda, onde serão avaliados no texto 
a clareza na exposição do conteúdo, apresentação do que o candidato poderá 
construir e  acrescentar ao PET Geografia, além de suas experiências em relação ao 
trabalho em grupo e sua importância. A carta terá caráter classificatório e deverá ser 
enviada para o e-mail selecaopetgeo@gmail.com até às 16:00 horas do dia 26 de 
abril de 2021 com o assunto “CARTA DE INTENÇÃO - Nome do candidato”. 

 
II ETAPA - Proposta de Atividade 
A segunda etapa consistirá na construção de uma proposta de atividades que 

seja capaz de incrementar o planejamento anual de atividades do programa. A 
proposição deverá ser elaborada com no máximo uma (1) lauda, contendo a 
descrição da atividade e suas etapas; objetivos, justificativa e relevância da 
atividade; e como essa atividade poderá contribuir para a graduação e para o 
Programa. A proposta de atividade deverá ser enviada para o e-mail 
selecaopetgeo@gmail.com até às 16:00 horas do dia 27 de abril de 2021  com o 
assunto “PROPOSTA DE ATIVIDADE - Nome do candidato”. 

A nota mínima exigida para passar à etapa seguinte é 7,0 (sete), atribuída no 
intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 
III ETAPA - Seminário de Apresentação da Proposta de Atividade 

  A terceira etapa do processo consiste em um seminário, onde o candidato 
deverá apresentar a proposta de atividade enviada na etapa anterior (etapa II). A 
apresentação ocorrerá no dia 29 de abril de 2021 (de forma online), e o critério que 
definirá a ordem de apresentação dos candidatos será a lista de classificação 
proveniente da etapa II. Para a realização da apresentação, o candidato deverá 
elaborar um slide contendo a descrição da atividade, suas etapas, objetivos, 
justificativa, relevância da atividade e contribuições para a graduação e para o PET 
Geografia. O candidato deverá apresentar-se respeitando o tempo máximo de até 10 
minutos de duração. 

A nota mínima exigida para passar à etapa seguinte é 7,0 (sete), atribuída no 
intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 
IV ETAPA - Entrevista 
As entrevistas serão realizadas nos dias 03 e 04 de maio de 2021 (de forma 

online), tendo caráter eliminatório e sendo pautadas na trajetória do candidato e sua 
possível atuação no programa. Os horários e sequência das entrevistas serão 
divulgados após o resultado da etapa III. 

Para a realização da entrevista, os candidatos deverão reler o planejamento 
para o ano de 2021 e os slides de apresentação do programa enviados na etapa I, 
pois estas leituras auxiliarão na realização da entrevista. 

A nota mínima exigida para ser aprovado na entrevista é 7,0 (sete), atribuída no 
intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
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9. DO CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital 12 de abril de 2021 

Período de Inscrição 12 a 22 de abril de 2021 

Resultado das Inscrições 23 de abril de 2021 

Envio da documentação referente a 
Etapa I 

26 de abril de 2021 até as 16:00h 

Envio da documentação referente a 
Etapa II 

27 de abril de 2021 até as 16:00h 

Resultado da Etapa II 28 de abril de 2021 

Seminário de apresentação da atividade III 29 de abril de 2021 

Resultado da Etapa III 30 de abril de 2021 

Etapa IV (Entrevista) 03 e 04 de maio de 2021 

Resultado da Etapa IV 05 de maio de 2021 

Resultado Final 06 de maio de 2021 

 
 

10. DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 
Os candidatos aprovados no limite do número de vagas anunciadas neste 

Edital serão chamados imediatamente. Os candidatos classificados poderão ser 
chamados de acordo com as necessidades do Programa, respeitando a ordem de 
classificação. 

 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
11.1. Será eliminado o candidato que não comparecer ou não entregar a 

documentação referente a qualquer uma das etapas, bem como se 
obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na proposta de atividade ou na 
entrevista. 

 
11.2. A nota final do candidato será calculada pela média aritmética das 

notas obtidas em todas as etapas. 

 
11.3. Os horários de realização e, quando necessário, orientações 

sobres as etapas do processo seletivo serão divulgados após o resultado 
da fase anterior. 

 
11.4. O critério de desempate será a maior nota obtida na entrevista. 

 



11.5. Na divulgação do resultado final os candidatos serão ordenados na 
sequência decrescente da nota final obtida, observando o limite de vagas 
previsto no edital, com a indicação de resultado da seguinte forma: 
“aprovados e classificados”. 

 
11.6. Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão de 

Seleção e em casos especiais pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 
 

Fortaleza, 12 de Abril de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dra. Iara Rafaela Gomes 
                                           Tutora do PET Geografia UFC 


