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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO TUTORIAL –PET EDUCAÇÃO FÍSICA 01/2017 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Faculdade de Educação Física 
Programa de Educação Tutorial (PET – Educação Física) 
Campus Educação Física  
Telefone: (34) 3218-2945;  
Site do Programa: www.pet.faefi.ufu.br 
Tutor(a): Prof. Dr. Guilherme Morais Puga 

 
O Programa de Educação Tutorial do curso de Educação Física da Universidade Federal 

de Uberlândia, por meio da Coordenação do Curso de Educação Física torna público o presente 
edital para a abertura de inscrições visando à seleção de candidatos. 

1. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 
O PET está vinculado à Diretoria de Políticas e Programas de Graduação – DIPES, da 

Secretaria de Educação Superior – SESu, subordinada ao Ministério da Educação – MEC.  
sendo orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e tem os 
seguintes objetivos: 

1.1. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

1.2. Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; 
1.3. Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica; 
1.4. Estimular 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 da educação superior; 
 
 
 



Rua Benjamin Constant, 1286 - Campus Educação Física - Uberlândia/MG 
Fone (34) 3218-2945 

	  
 

	  

	   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 	  

 

 

2. SÃO ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE DO PET: 

2.1 - Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 
2.2 - Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 
2.3 - Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 
2.4 -Manter bom rendimento acadêmico na graduação durante o período que estiver vinculado 
ao PET; 
2.5 - Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho acadêmico por ano, 
individualmente ou em grupo; 
2.6 - Contribuir com o processo de formação dos demais estudantes da Instituição de Ensino 
Superior (IES), não necessariamente da mesma área de formação, especialmente daqueles em 
ano de ingresso na instituição; 
2.7 - Fazer referência à sua condição de participante do PET nas publicações e trabalhos 
apresentados; 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1. O processo seletivo será regido por este Edital em conformidade com o Manual de 
Regulamentação dos grupos PET MEC da UFU disponível no site do PET Educação Física.  

3.2. O processo seletivo será realizado na cidade de Uberlândia nas dependências da UFU, 
Campus Educação Física. 

4. NÚMERO DE VAGAS 

Número de vagas oferecidas para ingresso no edital 01/2017 serão: 

Modalidade Nº de vagas 

Bolsistas 06 

Não bolsistas 03 

TOTAL 09 
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5. PRÉ-REQUISITOS 

5.1. As vagas destinam-se a alunos devidamente matriculados no curso de graduação em 
Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. 

5.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
5.3. Ter expectativa de permanecer como bolsista por pelo menos dois anos durante a 

graduação ou de acordo com o manual de regulamentação dos grupos PET da UFU. 
5.4. Possuir no máximo duas reprovações até o momento da apresentação do histórico escolar 

atualizado.  
5.5. Estar cursando do segundo ao sexto período, do curso de Educação Física da Universidade 

Federal de Uberlândia 
5.6. Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 60%; 
5.7. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais ao programa; 

6. INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição do candidato ao processo seletivo será realizada através da entrega e análise da 
documentação exigida pela comissão examinadora (composta pelo tutor, um professor 
convidado e pelos petianos) conforme item 8 deste edital. Será observado o cumprimento 
dos requisitos estabelecidos no edital, incluindo o recebimento de toda a documentação 
pertinente;  

6.2. As inscrições serão realizadas na coordenação do curso de Educação Física nas datas e 
horários abaixo:  

6.2.1. 18/04/2017 (Quarta-feira) das 08:00 às 11:00;  
6.2.2. 19/04/2017 (Quinta-feira) das 14:00 às 17:00; 

6.3. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
6.4. Não será recebida, sob hipótese alguma, documentação avulsa 
 

7. Cronograma: 
ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Divulgação do Edital 
01/2017 

13/03/2017 
a 

17/04/2017 
 

Site do PET Educação Física, 
Site da FAEFI e UFU, cartazes 
inseridos pelo campus Educação 
Física, avisos nas salas de aula e 
e-mail das salas. 

Período de Inscrição 
18/04/2017  

e 
19/04/2017 

Quarta-feira: 
08h00 às 11h00 

Quinta-feira: 
14h00 às 17h00 

Coordenação do curso de 
Educação Física. 

Resultado Etapa I: Análise 
de currículo, histórico 

escolar e CRA  
20/04/2017 Quinta-feira: 

21h00 

Afixado no mural e publicado no 
site do PET Educação Física. 
(www.pet.faefi.ufu.br). 
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Etapa II: Apresentação de 
Seminários e Entrevista   24/04/2017 

Segunda-feira: 
13h30  

Anfiteatro do CENESP Campus 
Educação Física 

Etapa III: Dinâmica de 
Grupo e encontro com os 

Petianos 
25/04/2017 Terça-feira: 

17h30 às 20:30 
Ginásio 2 

Divulgação Resultado  26/04/2017  Quarta-feira: 20h00 

Afixado no mural, no quadro de 
avisos da Coordenação do Curso 
e publicado no site do PET 
Educação Física 
(www.pet.faefi.ufu.br) e site de 
editais UFU. 

Período para recursos 
27/04/2017 

e 
28/04/2017 

Quinta-feira: 
08h00 às 11h00 

Sexta-feira: 
14h00 às 17h00 

Coordenação do curso de 
Educação Física. 

Divulgação Resultado Final 
após análise de possíveis 

recursos 
02/05/2017  Quinta-feira: 20h00 

Afixado no mural, no quadro de 
avisos da Coordenação do Curso 
e publicado no site do PET 
Educação Física 
(www.pet.faefi.ufu.br) e site de 
editais UFU. 

 

8. Documentação exigida: 

A documentação deverá ser entregue em um envelope lacrado contendo os seguintes itens: 
8.1. Currículo Lattes impresso acompanhado dos documentos comprobatórios; 
8.2. Cópia do Histórico Escolar do aluno (atualizado e completo); 
8.3. Questionário de intenção de ingresso no programa – ANEXO IV (disponível no site do PET 

Educação Física www.pet.faefi.ufu.br). 

 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO: ETAPAS, CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 

9.1. As informações relativas ao processo seletivo serão disponibilizadas na sala do PET 
Educação Física, na coordenação do curso de Educação Física e no site do Programa e no 
site da UFU de divulgação de editais; 

9.2. A seleção sobre a qual trata esse edital terá o valor de 100 pontos, os quais serão 
distribuídos nas seguintes etapas: 

a) Etapa I - Análise de currículo e CRA; 
b) Etapa II - Apresentação de seminários e Entrevista; 
c) Etapa III - Dinâmicas em grupo e Encontro com os Petianos; 
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9.3. A classificação dos candidatos será divulgada de acordo com a média final entre as etapas 
do processo seletivo. Serão considerados aprovados no processo seletivo, os candidatos 
com média final igual ou superior a 60 pontos.  

9.4. Os candidatos aprovados no processo seletivo, porém excedentes ao número de vagas, 
poderão ser chamados para compor o quadro de alunos bolsistas e/ou não bolsistas de 
acordo com a demanda do grupo PET Educação Física, pelo mesmo período de vigência 
deste edital. 

9.5. A lista dos candidatos aprovados e reprovados, e suas classificações serão divulgados a 
partir do dia 26/04/2017 e afixada no quadro de avisos do Programa de Educação Tutorial, 
no quadro de avisos da Coordenação do Curso e nos sites do Programa e UFU. 

9.6. O processo seletivo será realizado em 3 (três) etapas: Etapa I – Eliminatória, Etapa II – 
Classificatória e Eliminatória, Etapa III – Classificatória e Eliminatória. 
- ETAPA I (60 pontos) – El iminatória e  Classif icatória:  Análise de currículo 

lattes, histórico escolar e CRA.  
a. Nessa etapa serão selecionados no máximo dez candidatos que obtiverem 

as maiores pontuações de acordo com o anexo I.  
b. A análise do currículo lattes terá o valor de 10 pontos.  
c. A análise CRA terá o valore de 50 pontos. 

- ETAPA II (20 pontos) – Classificatória: Apresentação do plano de trabalho na 
forma de seminário e entrevista com a banca examinadora. 

a. Avaliação do seminário será realizada de acordo com o anexo II e terá o valor 
total de 10 pontos. 

b. O seminário deverá conter as orientações básicas do programa PET de 
acordo com o manual de orientações básicas do PET – UFU, e uma proposta 
de plano de trabalho do candidato de acordo com as atividades descritas nos 
relatórios e planejamentos do PET Educação Física. 

c. A entrevista terá a pontuação de 10 pontos. 
d. A apresentação do seminário terá duração de 15 minutos para cada candidato, 

sendo dez minutos de exposição e cinco de arguição. Serão considerados os 
itens descritos no anexo II para avaliação. O processo seletivo será efetuado 
por uma comissão de seleção composta por dois professores (tutor e 
professores convidados) e um aluno do grupo, sob a coordenação do tutor. 

e. A ordem e o horário de apresentação dos seminários serão realizados de 
acordo com o número de inscrição do candidato, e será divulgada junto com o 
resultado da Etapa I. 

f. A entrevista será realizada logo após a apresentação, e abordará o conteúdo 
do plano de trabalho, histórico do PET, o conteúdo do manual de orientações 
básicas do PET, disponibilidades e interesse do candidato, e outros tópicos 
que a banca achar relevante para avaliar o candidato nesta etapa. 
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- Etapa III (20 pontos) - El iminatória e  Classif icatória: Dinâmica em Grupo e 
Encontro com os Petianos 

a. A dinâmica de grupo será aplicada e coordenada pelos petianos e por um 
docente, e/ou técnico, e/ou membro externo à UFU. O objetivo dessa 
atividade é promover a integração dos candidatos e criar situações de 
avaliação, de modo a conhecer melhor suas potencialidades, características 
e ainda facilitar a seleção daqueles que mais atendem o perfil e os objetivos 
do Programa de Educação Tutoria, somará em 10 pontos.  

b. O Encontro com os Petianos tem como objetivo analisar o Perfil do 
candidato, bem como um bate-papo sobre as pretensões, objetivos e 
anseios quanto ao ingresso no Programa PET, somará em 10 pontos.  

9.7. O candidato deve obter no mínimo 60 pontos para a aprovação no processo seletivo;  

9.8. O resultado será divulgado na ordem de classificação. 

10. RECURSOS 

10.1. Serão admitidos somente recursos quanto ao resultado ao final de todas as etapas do 
processo seletivo. 

10.2. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a concretização 
do evento que lhes disser respeito tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à 
data do evento a ser recorrido. 

10.3. O candidato deverá recorrer por escrito à Comissão de Seleção, de forma clara, 
consistente e objetiva em seu pleito de acordo com o anexo IV. Recursos inconsistentes 
ou intempestivos poderão ser preliminarmente indeferidos. 

10.4. O Recurso deverá ser entregue na coordenação do curso de Educação Física de acordo 
com o horário de funcionamento desta. 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e 
condições para o processo seletivo contidas neste edital. 

11.2. O candidato deverá comparecer ao local da seleção com 15 minutos de antecedência. 
11.3. Os resultados serão divulgados em listas afixadas no mural do PET Educação Física, no 

site do Programa e site de editais da UFU. 
11.4. Não serão fornecidas, por telefone, informações quanto à classificação e aprovação 

dos candidatos. 
11.5. A Comissão Examinadora se reserva o direito de não preencher todas as vagas, no caso 

de candidatos que não tenham os pré-requisitos, destacados no item 5, e\ou não atinjam a 
pontuação mínima exigida;  

11.6. O Edital 01/2017 tem validade de 12 meses, a partir da divulgação do resultado. 
11.7. Após todo o processo de seleção e a publicação final do resultado, os candidatos 

selecionados como bolsistas e não bolsistas deverão procurar o PET – Educação Física 
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para maiores informações sobre a documentação necessária para a inscrição formal/oficial 
no Programa PET/MEC/FNDE.  

11.8. Alunos aprovados como não bolsistas tem prioridade para assumir a próxima bolsa 
disponível; 

11.9. O aluno bolsista e o não bolsista farão jus a um certificado de participação no PET após o 
tempo mínimo de um ano de participação efetiva e comprovada no Programa. 

 
 
 
Uberlândia, 13 de Março de 2017 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Guilherme Morais Puga 

Tutor do Programa de Educação Tutorial – Educação Física 
Faculdade de Educação Física 

Universidade Federal de Uberlândia 
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ANEXO I 

Parâmetros para avaliação do currículo e histórico escolar 
 

A1 

Língua Estrangeira 
 Abaixo de 180 horas 1,0 

181 a 360 horas 1,5 
Acima de 360 horas 2,0 

A2 

Participação em Eventos Científicos 
 Participação como ouvinte 0,4 cada (Limite máximo de 1,6 ponto) 

Apresentação ou organização 0,2 cada (Limite máximo de 0,4 ponto) 

A3 

Cursos e Estágios não-obrigatórios 

Informática, Telemarketing, Secretariado, etc. 
0,5 cada/ semestre (Limite máximo de 
1,0 ponto) 

Academias, clubes, etc. 
0,5 cada/ semestre (Limite máximo de 
1,0 ponto) 

A4 
Publicações 

Resumos em Anais de Eventos Científicos 0,1 cada (Limite máximo de 1,0 ponto) 
Artigos científicos 
 

0,5 cada (Limite máximo de 1,0 ponto) 

 
A5 

Participação de programas dentro da UFU 

Monitoria, bolsistas de extensão, colaboradores, 
voluntários, etc. 

0,25 cada/ semestre (Limite máximo de 
1,0 ponto) 

Participantes de programas ou projetos institucionais 
PEIC, PIBIC, PIVIC, PIBID, PAD, PROEXT. 

0,5 cada/ semestre (Limite máximo de 
1,0 ponto) 

A Total Geral da Pontuação de Currículo Lattes = A1+A2+A3+A3+A4+A5 

B - Pontuação de Histórico (CRA) 

60 a 70 20 pontos 
70 a 80  30 pontos 
80 a 90  40 pontos 
Acima de 90  50 pontos 

Total Geral da Pontuação de Histórico (CRA) 

Pontuação Final = A + B  
Limite 60,0 pontos 
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ANEXO II 

Critérios para a avaliação da apresentação do plano de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação da apresentação do plano de trabalho Notas 

A - Apresentação - Parte técnica 

A1 Slides (cor, fundo, letra, tamanho fonte, desenhos, figuras) ou outros 
recursos didáticos 

1,0 

A2 
 
Conteúdo (abordagem superficial ou com aprofundamento) 
 

1,0 

A3 Criatividade 1,0 

A Total Geral da Apresentação – Parte técnica = A1 + A2 + A3 3,0 

B – Apresentação – Didática 

B1 Domínio do Conteúdo 2,0 

B2 Organização – Sequência lógica 1,0 

B3 Linguagem, clareza de expressão e comunicação 2,0 

B4 Postura, tom de voz, movimentação 2,0 

B Total Geral da Apresentação – Didática = B1 + B2 + B3 + B4 7,0 

Pontuação Final = A + B 
Limite 10,0 pontos 
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Critérios para a avaliação da entrevista com a banca avaliadora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do Entrevista sobre o PET Notas 

A1 
 
Atividades propostas do Plano de trabalho. 
 

3,0 

A2 Conhecimento sobre o histórico do PET. 2,0 

A3 Conhecimento sobre a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 

2,0 

A4 Conhecimento das atividades do PET Educação Física 2,0 

A5 Capacidade de argumentação 1,0 

A Total Geral = A1 + A2 + A3 + A4 + A5  10,0 

Pontuação Final = A1 + A2 + A3 + A4 + A5  
Limite 20,0 pontos 
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ANEXO III 

Questionário de intenção de ingresso no programa 
 

Nome: _________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________ 
Bairro: ____________________ Cidade: _____________________ Estado: _________ 
Telefone: ________________________    Celular: ______________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ Gênero: (  ) M   (  ) F   Período:_____________ 
Naturalidade: _________________________      Você Fuma?  (  ) Sim  (  ) Não 
Filiação: Pai: ____________________________________________________________ 
    Mãe: ___________________________________________________________ 
Endereço dos Pais: _______________________________________________________ 
Bairro: ____________________ Cidade: ____________________ Estado: __________ 
Telefone: ________________________   Celular: _____________________________ 
 
Tempo disponível para o PET: ______________________________________________ 
 

Enumere de 01 a 33 em ordem de importância para você (numero 01 será o menos 
importante e o numero 33 será o mais importante) 

(     ) Seguir normas 
(     ) Qualidade de desempenho 
(     ) Realizar os objetivos do PET 
(     ) Pontualidade 
(     ) Organização 
(     ) Limpeza 
(     ) Realizar bem cada tarefa 
(     ) Satisfação pessoal 
(     ) Gostar de desafios 
(     ) Bolsa (dinheiro) 
(     ) Perseguir os objetivos pessoais 
(     ) Defender suas idéias 
(     ) Aceitar seus limites 
(     ) Não abrir mão de seus valores  
(     ) Confiar no Tutor 
(     ) O Tutor deve dividir poderes e responsabilidades 
(     ) O Tutor deve ter o controle 
(     ) Cooperar com o Tutor 
(     ) Cooperar com o Grupo 
(     ) Aceitar decisões 
(     ) definir o que fazer 
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(     ) Bom relacionamento com Professores e Tutor 
(     ) Terminar o que foi iniciado sem ceder o direito ou de conclusão a outros  
(     ) Adaptação a mudanças 
(     ) Os Petianos tem igual responsabilidades 
(     ) Decisões rápidas 
(     ) Buscar soluções 
(     ) Ajudar quando alguém solicita 
(     ) Confiança em si 
(     ) Reconhecer um bom trabalho 
(     ) Disponibilidade para conhecimentos novos 
(     ) Saber ouvir 
(     ) Cumprir ordens sem questionar 
 
Marque com um X as alternativas que mais adequadas a você: 
 
(   ) Sou uma pessoal que me mexo e faço acontecer 
(   ) Para executar uma tarefa penso antes e ouço as pessoas 
(   ) Focalizo-me em um objetivo 
(   ) Julgo importante avaliar as consequências negativas de não conseguir um objetivo, antes de 
me empenhar a ele 
(   ) Sei que é muito importante criar alternativas na execução de meu trabalho 
(   ) Para mim é importante seguir os procedimentos do grupo 
(   ) Quando executo meu trabalho observo todos os detalhes 
(   ) Gosto de coisas novas e mudanças 
(   ) Prefiro definir o desenvolvimento de meu próprio trabalho 
(   ) Divido responsabilidades 
(   ) Considero que o ponto de vista do outro tem o mesmo peso que o meu 
(   ) Gosto de observar os detalhes e as diferenças das pessoas e situações 
(   ) Meus objetivos têm que estar alinhados com meus valores 
(   ) Eu preciso ser bem sucedido 
(   ) Eu possuo os recursos para ter sucesso 
(   ) Faço do fracasso uma oportunidade para o crescimento 
 
Fale sobre você no contexto acadêmico em, no máximo, 5 linhas. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 
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ANEXO IV  

Modelo de formulário destinado a recursos quanto ao resultado final 

Formulário para recurso quanto ao resultado final 
 

RECURSO contra resultado final do Processo de Seleção para bolsista\colaborador referente ao 
Programa de Educação Tutorial – Educação Física – (PET Educação Física), regido pelo Edital 
n.º 01/2015.  
 
Eu,___________________________________________________________________, portador 
(a) do RG n.º____________________, inscrito (a) no CPF sob o n.º 
_______________________, candidato (a) regularmente inscrito (a) no Programa de Educação 
Tutorial – Educação Física, para concorrer como bolsista\colaborador, conforme o Edital n.º 
01/2015, venho por meio deste, interpor RECURSO em face ao resultado final divulgado, tendo 
por objeto de contestação a (s) seguinte (s) decisão (ões): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______. 
Os argumentos com os quais contesto a (s) referida (s) decisão (ões) 
são:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___. 

 
 
_____________________/____, ____ de _________ de 20__. 
 
 

 
 
______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 


