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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO 

PET GEOGRAFIA - PONTAL 

 

Edital No 01/2019 

 

A tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Geografia 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 Geografia - Pontal. 

 

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

IV - Manter bom rendimento no curso de graduação;  

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, ou seja, a presente validade 

do edital. 

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 7o período do Curso de Geografia, no 1º semestre 

letivo de 2019. 

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

letivo no Curso de Geografia da UFU. 
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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. 

3.5 Apresentar, no máximo, 01 reprovação nos 02 últimos semestres letivos. 

3.6 Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) maior ou igual a 70. 

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:  

4.1.1 Formulário de Inscrição preenchido (disponível no momento da inscrição); 

4.1.2 Curriculum Vitae com documentação comprobatória;  

4.1.3 Histórico Escolar com CRA atualizado (média igual ou superior a 70); 

4.1.4 Carta de Intenções, de no mínimo 25 e máximo 30 linhas. 

4.1.5 A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, na secretaria da Coordenação 

do Curso de Geografia, no Bloco C (Administrativo) do ICH/UFU, nos dias: 16 e 17 de maio 

de 2019, das 08:00 às 11:00 e na sala do PET Geografia nos dias 16 e 17 de maio de 2019, das 

19:00 às 22:00 hs. 
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5 PROCESSO SELETIVO 

5.1 Número de vagas: 02 para alunos não bolsistas e 02 para alunos bolsistas. 

5.2 Critérios de seleção: 

a) Avaliação do Histórico Escolar, com foco na análise da média geral de notas (igual ou 

superior a 70) e reprovações anteriores. 

b) Análise da Carta de intenções, avaliando-se as razões pelas quais o(a) candidato(a) aspira 

participar do PET Geografia, considerando a formação acadêmica relatada e a compreensão 

que tem do Programa de Educação Tutorial. 

c) Redação a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, no ICH/UFU, Bloco B, sala 204, às 

14:00 hs. Serão considerados critérios de avaliação: estrutura textual, a coerência com relação 

ao tema, a clareza da redação, o domínio da língua escrita. 

d) Entrevista: os candidatos serão entrevistados individualmente, pela Comissão de Seleção, no 

dia 23 de maio de 2019, no ICH/UFU, Bloco B, sala 204 a partir das 14:00 hs. O não 

comparecimento no horário previsto serão excluídos do processo seletivo. Para a realização da 

entrevista será obedecida a ordem do número de inscrição dos candidatos. Serão critérios de 

avaliação a coerência e clareza nas respostas; conhecimento do Programa de Educação Tutorial 

e dos seus objetivos; postura ética; enfrentamento das adversidades; domínio de expressão 

frente a diversos assuntos; conhecimento e argumentação para debater problemas atuais de 

conhecimento geral. 

 

PONTUAÇÃO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO PESO 

Carta de Intenções 100,0 (cem pontos) 2 (dois) 

Redação (R) 100,0 (cem pontos) 2 (dois) 

Entrevista 100,0 (cem pontos) 1 (um) 

Histórico Escolar – Média Geral (MG) 100,0 (cem pontos) 2 (dois) 

 

 

6 RESULTADO DA SELEÇÃO 

6.1 A nota final de cada candidato será calculada a partir da seguinte fórmula: 

NF = (Cx2) + (Rx2) + (Ex1) + (MGx2)/7 
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6.2 Se houver empate, o(a) candidato(a) com maior nota na Média Geral do Histórico Escolar 

será selecionado. 

6.3 O resultado final será divulgado no dia 27 de maio de 2019, no Bloco C (Administrativo) 

do ICH/UFU e na sala do PET Geografia ICHPO/UFU, no Bloco B. 

 

6.4 O processo seletivo terá validade de 08 meses a partir da divulgação do resultado. 

6.5 Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos e pela Comissão de Seleção. 

 

7 COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

7.1 A Comissão de Seleção será composta pela Profa. Dra. Jeane Medeiros Silva (tutora), pelo 

Prof. Dr. Antônio de Oliveira Júnior (representante docente do Curso de Geografia-ICHPO) e 

por João Paulo Teixeira (bolsista PET Geografia-ICHPO).  

 

8 RECURSOS 

 

8.1 Serão admitidos recursos quanto ao resultado final do processo seletivo. 

8.2 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a concretização da 

divulgação do resultado final, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à 

referida divulgação. 

8.3 O candidato deverá recorrer em primeira instância e por escrito à Comissão de Seleção. 

8.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo, consubstanciado de elementos 

materiais em sua requisição. Recurso intempestivo será preliminarmente indeferido. 

8.5 O candidato requerente de recurso deverá encaminhar o recurso em 03 (três) vias à 

Secretaria do Curso de Geografia do ICHPO no horário de funcionamento regular da mesma. 

8.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

9 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Atividade Data Horário Local 

Divulgação do Edital 02/maio 14:00 

Blog, redes sociais e 

mural do PET 

Geografia, 

www.editais.ufu.br 

http://www.editais.ufu.br/
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Período de inscrição e entrega de 

documentação exigida no edital 

16 e 

17/maio 

08:00-11:00 

14:00-17:00 

Sala da Coordenação 

de Curso Geografia-

ICHPO 

19:00- 22:00  Sala do PET 

Redação 22/maio 14:00 Sala de aula B204 

Entrevista 23/maio 14:00 Sala de aula B204 

Divulgação do resultado Final 27/maio A partir das 14:00  
Blog, redes sociais e 

mural do PET 

Período para recurso 
29 e 

30/maio 
08:00-17:00 

Sala da Coordenação 

de Curso Geografia-

ICHPO 

Reapresentação do Resultado final, em 

caso de interposição de recursos  
31/maio A partir das 14:00  

Blog, redes sociais e 

mural do PET 

Ingresso no Grupo dos aprovados 03/junho 14:00 

Sala do PET Geografia 

ICHPO, térreo do 

Bloco B 

 

 

10 INFORMAÇÕES SOBRE O PET 

10.1 Informações sobre o PET, incluindo o Manual de Regulamentação dos Grupos PET MEC 

e PET Institucional da UFU, podem ser obtidas na página do Blog Pet Geografia no link 

http://petgeofacip.blogspot.com.br/. 

 

Ituiutaba, 02 de maio de 2019. 

 

Profa. Dra. Jeane Medeiros Silva 

Tutora do PET Geografia/ICHPO/UFU 


