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EDITAL N° 013/2019 - PREXC 

SELECAO DE DISCENTES PARA O PET-PEDAGOGIA

A Universidade Federal do Plain (UFPI), por intermedio da Pro-Reitoria de Extensao e 

Cultura (PREXC), toma publica a abertura do processo de SELE^AO de ALUNOS 

para o Programa de Educa^ao Tutorial - PET, do curso de Pedagogia-UFPI de 

acordo com o estabelecido na Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, na portaria 

MEC n° 976, de 27 de julho de 2010, na Portaria 343 de 24 de abril de 2013 e no 

Decreto Lei 7.416/10, bem como no Manual de Orientates Basicas do PEI’ (versao 

2006) e neste Edital.

1. DO PROGRAMA

O PET e urn programa academico direcionado a alunos regularmente 

matriculados em cursos de graduate, que se organizam em grupos, recebendo 

orientate academica de professores-tutores, que tern como objetivos:

1.1.

a) desenvolver atividades academicas em padroes de qualidade de excelencia, 

mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 

interdisciplinar;

b) contribuir para a elevate da qualidade da forma to academica dos alunos de 

graduate;

c) estimular a formate de profissionais e docentes de elevada qualificato 

tecnica, cientifica, tecnologica e academica;

d) formular novas estrategias de desenvolvimento e modemizato do ensino 

superior no pais;

e) estimular o espirito critico, bem como a atuagao profissional pautada pela 

cidadania e pela fun^ao social da educate superior;



MINISTERIO DA EDUCA^AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 

PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PREXC 
PROGRAMA DE EDUCACAO TUTORIAL - PET

2. DAS INSCRIBES

As inscriq:6es serao realizadas na Sala do PET- Pedagogia (Sala 427) do 

Centro de Ciencias da Educa^ao - CCE, no periodo de 28 de outubro a 08 de 

novembro de 2019 das 08:30h as 12:00h e de 14:30h as 18:30.

2.1.

No ato da inscrigao, o aluno devera apresentar:

Uma via impressa do historico escolar atualizado, rubricado pelo aluno; 

Curriculo Lattes comprovado (a autenticagao dos documentos pode ser feita no 

ato da inscrigao);

Comprovante de confirmagao de matricula no Curso de Graduagao da UFPI, na 

modalidade presencial;

Copias do Registro Geral (Carteira de Identidade) e CPF;

Declaragao assinada da disponibilidade de tempo para dedicar 20 (vinte) boras 

semanais as atividades do Programa;

Declaragao assinada de que nao recebe qualquer outro tipo de bolsa, com 

excegao das bolsas de vulnerabilidade socioeconomica (disponibilizada no ato 

da inscrigao).

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0

2.3. Requisites para inscrigao:

a) O aluno deve possuir Indice de Rendimento Escolar (IRA) igual ou superior a 

7,0 (sete);

b) O aluno deve ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) boras semanais as 

atividades do Programa;

c) Ser aluno regularmente matriculado no curso respective do grupo PET, com 

confirmagao de matricula efetiva no periodo em que ocorrer a inscrigao;

d) O aluno nao deve possuir outro tipo de bolsa da UFPI, com excegao das bolsas 

de vulnerabilidade socioeconomica;

e) O aluno nao deve ter mais de duas reprovagoes por nota no historico escolar;

f) Somente poderao inscrever-se os alunos que ja cursaram integralmente, no 

minimo, o segundo periodo da matriz curricular do curso.
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3. DAS YAGAS

3.1. As vagas serao ofertadas conforme tabela abaixo:

Curso (s) Quantidade 

vagas (Bolsas)

Quantidade 

de vagas 

(Voluntaries)

de Turno

Pedagogia Manha1 1

Pedagogia Tarde0 1

As bolsas serao no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reals) pagas com recursos 

do MEC/FNDE. Os candidates selecionados como voluntarios ficam no aguardo do 

surgimento de bolsas, estes terao prioridade por ordem de classifica^ao do resultado 

final da sele^o, mas terao os mesmos direitos e deveres dos bolsistas.

3.2.

4. DO PROCESSO SELETIVO

A realiza9ao da sele9ao de estudantes para o Programa e Educa9ao Tutorial - 

PEP esta sob a coordena9ao do professor tutor responsavel pelo grupo e contara 

tambem com a participa9ao de dois professores representantes do(s) curso(s) de 

abrangencia do grupo e um discente do grupo.

O processo seletivo podera ocorrera na forma de prova escrita, entrevista, 

analise do curriculum lattes e avalia9ao do IRA, respectivamente.

4.1.

4.2.

- Inscri9ao: de acordo com os itens 2.1, 2.2 e 2.3 deste edital;

- Prova Escrita: Produ9ao de um texto dissertativo;

- Entrevista: apos aprova9ao na etapa anterior.

- Analise do Curriculum Lattes - Necessita estar cadastrado na Plataforma lattes do 

CNPq.

- O Indice de Rendimento Academico - IRA, sera calculado com base no 

rendimento geral do candidate mediante o Historico Escolar.
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5. CRONOGRAMA

HORARIO LOCALATIVIDADE DATA
Sala 427

(PET/Pedagogia)
28/10/19 a 
08/11/19

08:30h as 12:00h; 
14:30h as 18:30hInscri^oes

Analise dos documentos e 
historicos escolares 11/11/19

Publica^ao da rela^o dos 
alunos aprovados na 
analise documental e 
homologados para a prova 
escrita

Sala 427
(PET/Pedagogia)

12/11/2019 Ate as 18:00h

Sala de Reuniao 
do CCE

Realiza^ao da prova 
escrita 14/11/19 08:00h as 12:00h

Sala 427
(PET/Pedagogia)

Publica^ao do resultado da 
prova escrita 18/11/19 Ate as 18:00h

Recurso 19/11/2019

Sala 427 
(PET/Pedagogia)

Escala das entrevistas dos 
aprovados 20/11/2019 Ate as 18:00h

Sala 427
(PET/Pedagogia)

08:00h as 11:30h; 
14:00h as 17:30hRealiza9ao das entrevistas 21/11/2019

Sala 427
(PET/Pedagogia); 
murais do CCE

Resultado da Sele^o 22/11/19

Sala 427 
(PET/Pedagogia)Prazo para Recursos 25/11/2019

Sala 427
(PET/Pedagogia)

Resultado Final da 
Sele^ao 26/11/19 Ate as 18:00h

Sala 427
(PET/Pedagogia)

Assinatura do Termo de 
Compromisso

A partir das28/11/2019 09:00h
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6. DISPOS1COES FINAIS

A inscribe dos(as) candidates implica na aceita^ao dos termos deste Edital; 

0(a) bolsista selecionado(a) fica sujeito(a) as regras deste Edital, do Termo de 

Compromisso e da Legislate do PET;

Os cases omissos serao decididos pela Comissao de Sele9ao, pelo Comite 

Local de Acompanhamento e Avalia9ao e pela PREXC;

O presente Edital entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as 

disposi9oes em contrario.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Teresina, 24 de outubro de 2019

^JUo.

Tutor(a) responsavel pelo grupo

rofa. Dra. Cleania de

.Pro-Reitora de Extensao e Cultura/UFPI


