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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO PET EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Edital No 1/2020 

 

O tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Educação Física da Universidade 

Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Manual de 

Regulamentação dos Grupos PET MEC e PET Institucional da UFU, torna público o processo 

seletivo para ingresso de alunos no Grupo PET Educação Física. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

1.1 O PET constitui-se em programa de educação tutorial desenvolvido 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, que tem por objetivos:  

I - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 

de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;  

II - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação;  

III - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica;  

IV - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 

V - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 

função social da educação superior. 

1.2 São deveres do aluno bolsista e do aluno não bolsista: 

I - Zelar pela qualidade acadêmica do PET;  

II - Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;  

III - Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

IV - Manter bom rendimento no curso de graduação;  
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V - Contribuir com o processo de formação de seus colegas do curso e da UFU;  

VI - Publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo;  

VII - Fazer referência à sua condição de membro do PET nas publicações e trabalhos 

apresentados; 

VIII - Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 

 

2 BOLSA E CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA 

2.1 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. A emissão do 

certificado só será feita após a apresentação de relatório por parte do aluno junto ao tutor. 

2.2 O aluno não bolsista terá prioridade para substituição de um aluno bolsista, desde que 

preencha os requisitos para ingresso no PET à época da substituição. 

2.3 Após o ingresso no PET, o aluno poderá ter no máximo uma reprovação. Ou seja, duas ou 

mais reprovações implicará no desligamento do aluno. 

 

3 PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Estar cursando regularmente do 2o ao 6o período do Curso de Educação Física Bacharelado 

e/ou Licenciatura, no primeiro semestre letivo de 2020, no momento em que o calendário foi 

suspenso em 2020. 

3.2 Aluno transferido ou em condição similar deverá ter concluído pelo menos um semestre 

letivo no Curso de Educação Física da UFU. 

3.3 Não estar vinculado a qualquer outro Programa, como bolsista ou não bolsista, ao iniciar as 

atividades no PET. Não são consideradas bolsas os auxílios de caráter assistencial (bolsa 

alimentação, transporte, moradia etc.). 

3.4 Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do Programa. 
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3.5 Apresentar, no máximo, duas reprovações durante todo o curso até a inscrição no processo 

seletivo. 

3.6 Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) maior ou igual a 60. 

3.7 Ter expectativa de permanecer como membro do Programa por pelo menos dois anos ou 

até a conclusão do curso. 

 

4 INSCRIÇÕES  

4.1 Documentação a ser entregue no ato da inscrição:  

• Currículo Lattes impresso acompanhado dos documentos comprobatórios; 

• Cópia do Histórico Escolar do aluno contendo o CRA (atualizado e completo); 

• Anexo II devidamente preenchido. 

4.2 Como uma das ações voltadas ao combate à pandemia da COVID-19, o candidato deverá 

enviar toda a documentação exigida neste Edital em arquivos pdf, para o e-mail 

peteducaufu@gmail.com seguindo os cronogramas deste Edital. No campo “assunto” do e-mail 

deverá ser informado “Inscrição processo seletivo PET Educa – Nome do candidato” 

 

5 PROCESSO SELETIVO 

5.1 Número de vagas: 1 (uma) vagas para aluno bolsista e 2 (duas) vagas para aluno não 

bolsista. 

5.2 Critérios de seleção: 

5.2.1 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 – Análise da carta de intenção (modelo anexo IV) e plano de trabalho do discente 

(modelo anexo V). 
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5.2.2 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 70 pontos.  

5.2.3 Os candidatos aprovados como não bolsistas terão prioridade no caso de vacância de 

vagas de bolsas, e neste caso, serão imediatamente vinculados como discentes bolsistas. 

5.2.4 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. 

5.2.5 A lista dos candidatos aprovados e reprovados, e suas classificações serão divulgados a 

partir do dia 30/11/2020 enviado para o e-mail de cada candidato, e no sítio do PET Educação 

Física www.pet.faefi.ufu.br . 

5.3 O processo seletivo será realizado em 2 (duas) etapas: Etapa I – Eliminatória e 

Classificatória, Etapa II – Classificatória. 

5.3.1 ETAPA I (70 pontos) – Eliminatória e Classificatória: Análise de currículo lattes, 

histórico escolar e CRA.  

5.3.1.1 Nessa etapa serão selecionados no máximo dez candidatos que obtiverem as maiores 

pontuações de acordo com o anexo I.  

5.3.1.2 A análise do currículo lattes terá o valor de 10 pontos.  

5.3.1.3 A análise CRA terá o valor de 60 pontos. 

5.3.2 ETAPA II (30 pontos) – Classificatória: Cada candidato deverá enviar em um único 

arquivo uma carta de intenções para ingresso no PET Educação Física, juntamente com um 

plano de trabalho com duração de 2 (dois) anos. 

5.3.2.1 A Carta de intenções deverá conter as intenções de ingresso e trabalho no PET por 

pelo menos 2 (dois) anos, descrevendo suas contribuições para o grupo de acordo com as 

atividades usualmente realizadas pelo PET. Esse documento terá o limite de (1) uma lauda. 

Serão atribuídos até 10 (dez) pontos nessa atividade.   
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5.3.2.2 O plano de trabalho deverá conter atividades de acordo com as orientações básicas do 

programa PET de acordo com o manual de orientações básicas do PET – UFU, e com as 

atividades descritas nos relatórios e planejamentos do PET Educação Física. Serão atribuídos 

até 20 (vinte) pontos nessa atividade. 

5.4 O candidato deve obter no mínimo 70 pontos no total para a aprovação no processo 

seletivo;  

5.5 O resultado será divulgado na ordem de classificação. 

6 COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

6.1 A Comissão de Seleção será composta pelo tutor, um professor da UFU e um discente do 

PET Educação Física sob a coordenação do tutor.  

 

7 RESULTADO DA SELEÇÃO  

 

7.1 Este processo seletivo tem validade de seis meses, a partir da divulgação do resultado. 

7.2 Serão admitidos somente recursos quanto ao resultado ao final de todas as etapas do 

processo seletivo. 

7.3 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. 

7.4 O candidato deverá recorrer por escrito à Comissão de Seleção, de forma clara, 

consistente e objetiva em seu pleito de acordo com o anexo III. Recursos inconsistentes ou 

intempestivos poderão ser preliminarmente indeferidos. 

7.5 O Recurso deverá ser enviado para o e-mail peteducaufu@gmail.com. 

7.6 Para eventual recurso, o candidato deverá recorrer por escrito à Comissão de Seleção. Em 

caso de não acolhimento do recurso pela Comissão de Seleção, o candidato poderá 

encaminhar o recurso ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET da 

UFU (CLAA), junto à PROGRAD/Divisão de Formação Discente, no prazo de dois dias úteis 

após a divulgação da deliberação da Comissão de Seleção em relação ao recurso. 
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7.7 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 

 

 

8 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Divulgação do Edital 
02/2020 

02/10/2020 

a 

26/10/2020 

 

Site do PET Educação Física, 
Site da FAEFI e de editais da 
UFU, mídias sociais do grupo 
PET Educação Física 

Período de Inscrição 

26/10/2020 

a 

30/10/2020 

 
E-mail do PET Educação 
Física 
peteducaufu@gmail.com. 

Resultado Etapa I: 
Análise de currículo, 

histórico escolar e CRA  
06/11/2020 

Quinta-feira: 

Após às 18h00 

Publicado no site do PET 
Educação Física. 
(www.pet.faefi.ufu.br) e de 
editais UFU. 

Divulgação Resultado 
Parcial  

24/11/2020 
 Terça-feira: 

Após às 18h00 

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 25/11/2020  
Email do PET Educação Física 
peteducaufu@gmail.com. 

Divulgação Resultado 
Final após análise de 

possíveis recursos 
27/11/2020 

 Sexta-feira: 

 Após às 14h00 

Publicado no site do PET 
Educação Física 
(www.pet.faefi.ufu.br) e site de 
editais UFU. 

Reunião com candidatos 
aprovados 

30/11/2020 
Segunda-feira:  

18:00 
Microsoft Teams.   

 

 

 

9 INFORMAÇÕES SOBRE O PET 
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9.1 Informações sobre o PET, incluindo o Manual de Regulamentação dos Grupos PET MEC 

e PET Institucional da UFU, podem ser obtidas na página www.pet.faefi.ufu.br 

 

Uberlândia, 10 de Outubro de 2020 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Morais Puga 

Tutor do Programa de Educação Tutorial – Educação Física 

Faculdade de Educação Física 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Parâmetros para avaliação do currículo e histórico escolar 
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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) 

60,00 a 64,99 45 pontos 
65,00 a 69,99  48 pontos 
70,00 a 74,99 51 pontos 
75,00 a 79,99  54 pontos 
80,00 a 84,99 56 pontos 
85,00 a 89,99 58 pontos 
Acima de 90 60 pontos 
  

Total Geral da Pontuação de Histórico (CRA) 

Pontuação Final = A + B  

Limite 70,0 pontos 
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ANEXO II 

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: ______________________________________________ 
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ANEXO III 

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 
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ANEXO IV 
Modelo de carta de Intenção para Ingresso no PET Educação Física 

 

Seu nome 

Data - Uberlândia, MG 

seuemail@aqui.com                                                                                                                                                    

																																																																																																							

Assunto:	Carta	de	Intenção	para	Ingresso	no	PET	Educação	Física																				

A carta de intenção é o documento no qual o candidato deverá apresentar alguns elementos 
essenciais ao entendimento das intenções em relação ao ingresso no PET. A redação deste 
documento deverá ter de 1 a 2 páginas.  

O documento deverá apresentar, minimamente:  

a) Apresentação do candidato (nome, idade, curso, período) 

b) Motivações para se candidatar à vaga (por que fazer parte do PET?); 

c) Como você compreende o papel do PET dentro da UFU, mais especificamente, em 
relação aos cursos de Educação Física;  

d) Área(s) de interesse teórico (Ex.: Fisiologia cardiovascular, lazer, psicologia 
esportiva); 

e) Destacar suas qualidades e de que forma podem contribuir com as atividades 
realizadas pelo PET 

Esta carta deverá ser escrita de forma discursiva e abordar os pontos destacados acima. 
Lembre-se de utilizar uma linguagem apropriada e seja sincero. Aproveite esta oportunidade 
para mostrar o que tem a nos oferecer!  
 
Boa Sorte, 

PET Educação Física - UFU  
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ANEXO V 
Modelo de Proposta de Plano de Trabalho 

		

	

Nome do projeto 
04/09/2020 

─ ─ ─ ─	

 
 
Seu nome	
Seu período  
Uberlândia, MG 
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Visão geral 
O	candidato	deverá	apresentar	através	desse	trabalho,	um	modelo	de	ação	prática	que	se	encaixe	e	
possa	ser	aplicado	pelo	Programa	de	Educação	Tutorial	(PET)	Educação	Física,	respeitando	e	seguindo	
as	normas.	O	modelo	deve	ser	de	autoria	própria,	original,	podendo	ter	como	inspiração	algum	dos	
projetos	já	realizados	pelo	PET	(	disponíveis	nos	sites:	http://www.pet.faefi.ufu.br/	)	

Objetivos 
1. Qual	a	justificativa	para	sua	atividade,	tendo	em	vista	o	papel	do	PET	na	Universidade	e	

sociedade	externa	à	comunidade	acadêmica;	

2. Quais	objetivos	do	projeto	apresentado	.	

Descrição do Projeto 
Ao	fazer	seu	modelo	de	trabalho,	explique	de	forma	detalhada	o	que	é	o	projeto,	como	ele	ocorrerá,	
qual	sua	justificativa	de	implementação,	que	impacto	apresentará	à	comunidade	da	UFU	e	de	fora	
dela.	É	importante	destacar	os	estágios	de	aplicação	e	como	o	mesmo	funcionará	de	forma	prática.	

Lembre-se	de	incluir	os	princípios	norteadores	do	PET	e	pensar	na	sua	proposta	para	o	seu	público	
desejado.	Quanto	mais	características	(ensino,	pesquisa	e	extensão)	sua	atividade	abordar,	mais	
interessante	será	a	sua	aplicação.	Você	poderá	encontrar	mais	informações	para	inspirar	seu	
trabalho	no	site	do	PET	(http://www.pet.faefi.ufu.br/)		
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