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O QUE É O PET?
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 objetivo principal:
promoção dos alunos para além dos muros da
Universidade, compreendendo-o como sujeito
histórico critico e libertador. O PET
INSTITUCIONAL do Curso de Geografia do
campus UFU Pontal envolve diversas áreas da
Ciência Geográfica possibilitando uma
aprendizagem ativa e plural de natureza coletiva,
ampla e interdisciplinar.
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QUEM PODE SE
INSCREVER?

Aluno(a) que esteja cursando regularmente do 2º ao 6º período do Curso
de Geografia, no período letivo 2020/1 da Resolução CONGRAD 25/2020,
que será ofertado entre março e junho de 2021;
Apresentar, no máximo, 02 reprovações nos 02 últimos semestres letivos;
Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) maior ou igual a
60;
Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às
atividades do Programa.
Ter expectativa de permanecer como membro do Programa por pelo
menos dois anos ou até a conclusão do curso.
Aluno(a) transferido ou em condição similar deverá ter concluído pelo
menos um semestre letivo no Curso de Geografia da UFU.
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QUAL O PERÍODO
DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições ocorrerão entre os dias 05 a 07
de abril de 2021;
Para se inscrever o candidato(a) deverá
preencher o formulário online que poderá ser
acessado por meio do link:
https://forms.gle/rzJyXMQHCQ4b3SPQ9
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SERÃO QUANTAS
VAGAS?

Número de vagas: 01 (uma) para aluno(a) bolsista
e 02 (duas) para aluno(a)s não bolsistas.
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QUAIS SERÃO AS
ETAPAS
CLASSIFICATÓRIAS?

Análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA
GERAL);
Avaliação do Currículo Vitae (CV);
Avaliação da Carta de Intenções (CI);
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O QUE PODE
DESCLASSIFICAR O
CANDIDATO(A)?

Não cumprir com os pré-requisitos para inscrição (Item 3 do
Edital);
Caso o(a) candidato(a) não preencha o formulário de
inscrição, não apresente o Histórico Escolar com CRA,
Currículo e a Carta de Intenções;
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Enquadrar no que é disposto no item 5.2 do Edital.
Caso o(a) candidato(a) não preencha o formulário de
inscrição, não apresente o Histórico Escolar com CRA,
Currículo e a Carta de Intenções dentro das normas
establecidas no Edital. A exemplo, a carta de intenções não
esteja formatada seguindo as instruções do Edital; Carta de
Intenções sem assinatura, dentre outros requisitos exigidos. 

 



ONDE VERIFICO O
RESULTADO DA SELEÇÃO E
ACOMPANHO TODOS OS
INFORMES SOBRE O
PROCESSO SELETIVO?

http://www.editais.ufu.br/node/5135
http://www.ich.ufu.br/graduacao/geografia
Mídias do PET GEO Pontal:

        @petgeografia - http://petgeofacip.blogspot.com/
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RECURSOS: 
Serão admitidos recursos quanto ao resultado final do
processo seletivo;
Caso necessário, o candidato(a) deverá seguir o que está
disposto no item 8 do Edital.
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Como funciona para o PET GEO
submeter e realizar um Processo
Seletivo?
Tudo que fazemos tem de estar de acordo com o Manual de
Orientaçoes Basicas do Programa. Para acessá-lo basta clicar no link
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/document
o/petmanual.pdf. Apartir das regras nesse Manual colocada devemos
obedecer. Outro ponto muito importante é que, antes de efetivar e
publicizar o nosso Edital do Processo Seletivo ele é encaminhado ao
CLAA (Comite Local de Acompanhamento e Avaliação) da UFU para
eles avaliarem e verificarem  se estamos atendendo os requisitos
legais do Programa. Eles dando o aval, publicamos o Edital.
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POR QUE UM DOS PRÉ-
REQUISITOS É ESTAR
CURSANDO ATÉ O 6º
PERÍODO?

Como é exigido no Edital, ter expectativa de permanecer
como membro do Programa por pelo menos dois anos ou até a
conclusão do curso (Item 3.6 do Edital). Se faz necessário,
criar esse pré-requisito.
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POR QUE É ESPERADO QUE O
ALUNO PERMANEÇA POR
DOIS ANOS NO PROGRAMA?

Diante de estudos e levantamentos de todos os grupos de
Educação Tutorial (PET) do Brasil, estabeleceu esse periodo
para evitar uma alta rotatividade de bolsistas e nao bolsistas
no Programa, prejudicando de alguma forma o anadamento
das atividades do grupo.   
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QUAL O TEMPO
EXIGIDO PARA
CERTIFICAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA?
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(a) junto ao tutor.
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Há uma quantia limite de
certificados para enviar?
Não há. O candidato(a) poderá encaminhar todas as suas
certificações, mas, deve atentar que cada modalidade de atividade
possui um valor máximo de pontos. Exemplo: Atuação como
monitor em disciplinas acadêmicas. Cada certificado equivale a 20
pontos cada e a pontuação máxima desse item é de 40 pontos,ou
seja, a pontuação máxima que o candidato(a) poderá alcançar
nesse item é de 40 pontos. Importante salientar que, só será
contabilizada a pontuação dos itens que tiverem comprovação
com documentação. (Informações contidas no anexo I do Edital)
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Como devo anexar a documentação comprobatória
(Certificados) do Currículo Vitae?

É solicitado que o candidato(a) anexe todos os seus
certificados em um único arquivo PDF. Caso, não seja
possivel, o candidato(a) poderá compactar o arquivo em
formato (.ZIP ou .RAR). 
Exemplo: O candidato(a) tem 50 certificados para anexar. Se
ele tentar adicionar todos eles, em 50 arquivos diferentes no
formato PDF, não será possivel porque o formulário aceita
somente 10 arquivos. Então, o que fazer? O candidato(a)
deverá juntar todos esses PDF em um único arquivo, ou seja,
um arquivo PDF irá conter os 50 certificados. Ou criar até 10
PDF com até 5 certificados para que ele consiga inserir todas
as suas certificações.
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Quais os cuidados devo ter
na confecção da Carta de
Intenções?
A Carta de Intenção deve ser confeccionada com no mínimo 25 e
máximo 30 linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12, que
contenha: 1. Nome completo; 2. Data; 3.Assinatura; 4. A trajetória
no curso de Geografia até o momento; 5. As intenções e
justificativa para participar do PET Geografia Pontal, detalhando as
razões pelas quais gostaria de participar do Programa
demonstrando o conhecimento e interesse pelas atividades
desenvolvidas pelo PET (Demais parâmetros de avaliação podem
ser observadas no item 5.3.3 do Edital).
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O RESULTADO FINAL FOI
APRESENTADO E AGORA?

Se você foi aprovado(a) e qualificado dentro do número de
vagas, PARABÉNS!! Sua integração junto ao grupo ocorrerá
no dia 03/05/2021. E fique tranquilo, porque o PET GEO irá
entrar em contato passando todas as informações para os
trâmites burocráticos para ingresso no Programa. 
Agora, se foi aprovado(a), mas, não qualificou. Não fique
triste! Você irá compor a lista de espera, e poderá ser
chamado dentro do prazo de oito meses, respeitando a
validade do Processo Seletivo, para integrar o grupo.   
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AGORA QUE NÃO
RESTA MAIS DÚVIDAS,
BORA FAZER PARTE DO
NOSSO TIME!
Esse documento foi elaborado com objetivo único e exclusivo para auxiliar os candidato(a)s que tenham o interesse em participar do
Processo Seletivo. Desse modo, ele não substitui uma leitura atenta ao Edital nº01/2021.


