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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

PET PEDAGOGIA

EDITAL 02/2021/PET: SELEÇÃO DE BOLSISTAS

O  Programa  de  Educação  Tutorial  (PET)  de  Pedagogia  torna  público  o 
processo seletivo para preenchimento de 01 (uma) vaga para bolsista no PET.  A 
vaga  será  obrigatoriamente  preenchida  por  estudante  cotista,  conforme cota  de 
ingresso na UFSC;

I.  Na ausência de inscrições de estudantes cotistas a vaga poderá ser 
preenchida por estudantes não cotistas.

II.  A existência da vaga de ação afirmativa não impede a concorrência e 
ingresso dos estudantes cotistas nas vagas não reservadas.

III.  Podem  se  inscrever  estudantes  do  Curso  de  Graduação  em 
Pedagogia da UFSC que atendam os requisitos deste edital.

1. Das inscrições:
a) O período de inscrição será das 12h do dia 17de setembro de 2021 às 
12h do dia 23 de setembro de 2021;

b) A inscrição de candidatos(as) será realizada mediante preenchimento 
de formulário, justificativa de interesse e da entrega de Histórico Escolar e 
Atestado de Matrícula ou de qualquer outro documento emitido pela UFSC no 
qual conste:

-  declaração  da  UFSC  da  situação  de  matrícula  regulamentar  do(a) 
candidato(a) no curso com o IAA do(a) candidato(a). 
- Preenchimento do Formulário disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdXPWdbjxSJpMXVrP1J3qTNtBIf3unNCliOOo9oTU2DNY2jrA/
viewform 
-  envio  de  documento  digitalizado  para  o  e-mail 
petpedagogia07@gmail.com

c) As inscrições enviadas fora do prazo estabelecido no Edital ou sem envio 
dos documentos serão indeferidas;

2. Dos (as) candidatos (as):
a) Estar  regularmente  matriculado(a)  no  Curso  de  graduação  em 

Pedagogia  da UFSC em um dos seguintes períodos 2º.; 3º.; 4º; 5º.; 
6º.;ou 7º;

b) Apresentar Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 
6,0 (seis).

c) Ter disponibilidade de dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do 
programa;

d) Não  possuir  vínculo  empregatício  que  comprometa  a  realização  das 
atividades e o bom rendimento no Programa.

3. Da seleção:
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a) A seleção incluirá a análise do Histórico no curso, justificativa do interesse e 
uma entrevista de caráter classificatório. 

b) A entrevista será realizada nos dias  27/09/2021 e 28/09/2021, a partir das 
8h30min.,  no  endereço  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eliane-
santana-dias. 

Atenção: Será necessário acessar a plataforma no endereço indicado, para isso 
O(a) candidato(a) precisa dispor de computador conectado à internet com 
webcam  e  microfone  e,  referencialmente,  estar  com  fones  de  ouvidos, 
recomenda-se nãoa cessar a sala pelo celular.

c) Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios:
1) estar nas fases iniciais do curso;
2) maior idade.

4. Da entrevista
O  objetivo  da  entrevista  é  o  de  conhecer  melhor  o(a)  candidato(a),  seus 
conhecimentos e interesses acadêmicos e interpessoais;  o conhecimento que 
possui  sobre  o  PET;  suas  expectativas  em  relação  ao  ensino,  pesquisa  e 
extensão e como pode contribuir junto ao PET. 

5. Da Comissão de Seleção

A comissão de seleção será composta pela Tutora Professora Dra. Eliane 
Santana  Dias  Debus,  a  professora  Lilane  Maria  de  Moura  Chagas 
(MEN/CED/UFSC) e graduandos/as bolsistas do PET/Pedagogia.

6. Das responsabilidades do (a) bolsista:
a) Zelar pela qualidade acadêmica do PET;
b) Participar  das atividades de pesquisa,  ensino e extensão programadas 

pelo coletivo do PET;
c) Manter o bom rendimento no curso de graduação;
d) Participar de no mínimo um evento eventos científico por ano e no mínimo 

uma publicação por ano (resumo, resumo expandido, artigo e/ou outros;
e) Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.

7. Do resultado
O  resultado  da  seleção  será  divulgado  no  site  do  PET 

(https://petpedagogiaufsc.paginas.ufsc.br/) até o dia 01 de outubro do corrente ano. 

8. Da aprovação
No momento de sua inclusão no grupo do PET Pedagogia, o(a) candidato(a) 

deve estar munido de:
I) Número de seu Registro Geral (cédula de identidade);
II) Número do CPF;

9. Disposições finais:
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo grupo de professores da 

banca  de  seleção,  sob  a  orientação  do  Comitê  Local  de  Acompanhamento  e 
Avaliação (CLAA) do PET/UFSC, se necessário.
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O  prazo  de  validade  será  de,  no  máximo  1  ano,  a  contar  da  data  de 
homologação do resultado final.

10. Calendário da Seleção PET/PEDAGOGIA

Calendário da Seleção PET/PEDAGOGIA

Período  para 
entrega  de 
documentos  de 
Inscrição

17/09/2021 a 
23/09/2021

Os  documentos  deverão  ser  enviados 
pelo e-mail petpedagogia07@gmail.com

Divulgação  do 
resultado  da  pré-
seleção 

24/09/2021

Site do PET/Pedagogia 
https://
petpedagogiaufsc.paginas.ufsc.br/
e outras redes sociais

Entrevista 

27/09/2021 e 
28/09/2021 a 

partir das 
8h30min., na 

ordem 
divulgada

Link  de  acesso  à  sala  da  entrevista: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eli
ane-santana-dias

Divulgação 
resultado final 

Até 01/10/2021
Site do PET/Pedagogia 
https://petpedagogiaufsc.paginas.ufsc.br 
e outras redes sociais

Preenchimento  do 
termo  de 
compromisso 

05/10/2021
8h30min

Orientações
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
eliane-santana-dias

Contato para esclarecimentos pelo e-mail petpedagogia07@gmail.com .

Florianópolis, 17 de setembro de 2021.

Profa. Dra. Eliane Santana Dias Debus
Tutora do PET Pedagogia
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