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EDITAL  01/2019 
 

 
 
O programa de Educação Tutorial (PET) – Conexões de Saberes, do Campus da Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG, localizado em Santo Antônio da Patrulha/RS, por intermédio de sua professora tutora e de acordo com as 
portarias no 976 de 27/07/2010 e no 343 de 24/04/2013, torna público o presente edital de abertura de inscrições para 
provimento de vagas de alunos bolsistas e voluntários. 
 

 
VAGAS 

 
O Edital visa o preenchimento de 4 (QUATRO) VAGAS para aluno bolsista remunerado e 1 (UMA) VAGA para aluno não 
bolsista integrarem o grupo PET Conexões de Saberes FURG-SAP, mediante seleção que será aplicada de acordo com os 
critérios descritos a seguir. O Edital visa ainda estruturar um cadastro reserva de vagas. 
 

 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
I - Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de Engenharia Agroindustrial - Indústrias Alimentícias, Engenharia 
Agroindustrial - Agroquímica, Licenciatura em Ciências Exatas, Engenharia de Produção ou Administração; 
II – Ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais às atividades do programa; 
III – Não ser bolsista de qualquer outro programa, nem ter vínculo empregatício (para concorrer como bolsista); 
IV – Ser oriundo ou ter relação com comunidades do campo; 
V – Ser proveniente de escola pública ou bolsista de escola privada; 
VI – Apresentar um coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 6; 
V – Estar cursando entre o segundo e o oitavo semestre de seu curso, para os estudantes das Engenharias; e entre o 
segundo e o sexto semestre de seu curso, para os estudantes da Licenciatura. 
 

 
PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES 

 
Data: de 01 a 10 de abril de 2019 das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h 
Local: Secretaria do Campus FURG-SAP (Unidade Cidade Alta) 
 

 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

 
I – Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1 deste Edital); 
II – Uma foto 3x4 (a ser colada na Ficha de Inscrição); 
III – Cópia do Comprovante de Matrícula (referente ao 1º semestre de 2019) em um dos cursos acima mencionados; 
IV – Cópia do Histórico Escolar atualizado contendo as notas de todas as disciplinas cursadas até 2018/2 e coeficiente 
escolar acima de 6; 
V – Currículo Lattes ou Currículo Vitae, documentado (anexar ao currículo a cópia dos certificados para a comprovação 
das atividades registradas no mesmo); 
VI – Cópia dos comprovantes de renda familiar; 
VII – Cópia do Comprovante de residência. 
 
Observações importantes: 



- O candidato deverá enviar um e-mail através do link “Contato” da página do PET (www.petsap.furg.br),  explicando 
brevemente por que gostaria de fazer parte do grupo. Os e-mails deverão ser enviados, impreterivelmente, até o último 
dia do período de inscrições.  
- Os documentos deverão ser entregues em envelope ou saco plástico. E é de responsabilidade do candidato a 
conferência da documentação exigida no ato da inscrição. 
- As cópias dos documentos exigidos devem ser entregues no ato da inscrição. Não é permitida a inscrição condicional 
e nem a complementação posterior da documentação exigida no presente Edital. 
- A inveracidade e/ou omissão de informações acarretará o desligamento do aluno do Grupo PET e a suspensão da bolsa, 
independente da época em que forem constatadas. 
 

 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
A relação dos alunos que tiveram suas inscrições homologadas será publicada no site do PET (www.petsap.furg.br) e no 
site da Universidade (www.furg.br) até o dia 12 de abril de 2019. 
 

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

  
A Comissão de Seleção será constituída por 2 (dois) professores dos cursos ofertados no Campus, incluída a tutora, e 3 
(três) alunos do Grupo PET, sendo um suplente. 
 

 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
O processo seletivo para o Grupo PET Conexões de Saberes FURG-SAP será realizado de 15 a 18 de abril de 2019 e terá 
as seguintes etapas: 
  
1ª) Análise das características socioeconômicas, com ênfase no perfil social dos estudantes procedentes do campo, 
sendo consideradas as variáveis renda e local de moradia ou origem do estudante (critérios nacionais estabelecidos pelo 
Programa Conexões de Saberes/MEC/SECADI); 
2ª) Análise da disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa; 
3ª) Análise do Coeficiente Escolar; 
4ª) Análise da Carta de Recomendação (quando entregue); 
5ª) Análise da Proposta de Projeto (quando entregue); 
6ª) Análise de currículo (conforme critérios estabelecidos no Anexo 2); 
7ª) Entrevista individual (tendo como base a justificativa enviada por e-mail). 
 
Observações: 
- As etapas 3, 6 e 7 serão classificatórias, sendo que a Etapa 3 terá peso de 30% na nota final do candidato, a Etapa 6 
terá peso de 20% na nota final do candidato e a Etapa 7, peso de 50% na nota final do candidato.  
- O candidato deverá obter média final superior ou igual a 6,5 para concorrer às vagas. 
- A Carta de Recomendação assinada por um docente poderá indicar um aluno que já participa de algum projeto de 
ensino, pesquisa ou extensão sob orientação do referido docente. Também poderá ser encaminhada Carta de 
Recomendação que indique um aluno que gostaria de participar como voluntário de algum projeto de ensino, pesquisa 
ou extensão sob orientação do docente. 
- A Proposta de Projeto tem por objetivo que o aluno apresente uma proposta de projeto de ensino, pesquisa ou 
extensão que gostaria de desenvolver através do Grupo PET. 
- O estudante bolsista receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será paga pelo 
Fundo Nacional de Educação – FNDE, mediante o repasse de recursos pela SESu/SECAD. 
- Conforme o § 3º. do Art 21 da portaria MEC n.343 de 2013, o estudante não bolsista do programa terá prioridade para 
substituição de estudante bolsista, desde que preencha os requisitos para ingresso à época da substituição. 
 

 
CRONOGRAMA COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO 

 
01/04/2019 a 10/04/2019 – Período de inscrições 
Até 12/04/2019 – Divulgação das inscrições homologadas 

http://www.petsap.furg.br/
http://www.petsap.furg.br/
http://www.petsap.furg.br/
http://www.petsap.furg.br/
http://www.furg.br/
http://www.furg.br/


15/04/2019 a 18/04/2019 – Entrevistas (a data e o local de realização das entrevistas serão divulgados juntamente com 
a relação de inscrições homologadas) 
18/04/2019 – Divulgação dos resultados 
 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Os resultados finais serão divulgados no site do PET (www.petsap.furg.br) no site da Universidade (www.furg.br) até o 
dia 18 de abril de 2019. 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O prazo para recursos é de 1 (um) dia útil após a divulgação dos resultados. Casos omissos a este Edital serão julgados 
pela Comissão de Seleção, sendo as decisões desta Comissão soberanas. O resultado deste Edital terá validade de um 
ano a partir da data vigente de divulgação dos resultados de classificação. 

 
 

Santo Antônio da Patrulha, 22 de março de 2019. 
 
 
 
 

Profa. Dra. KARIN RITTER JELINEK 
Tutora do PET Conexões dos Saberes FURG-SAP 

 (A via original encontra-se assinada) 
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ANEXO 1 
 

Formulário de Inscrição para o Processo de Seleção de Bolsista e Não Bolsista 
Grupo PET – Conexões de Saberes FURG-SAP 

 
 
 

 
Nome Completo: _________________________________________________        Nº de Matrícula: _______________ 

Curso: ___________________________________________________       Data de ingresso no curso: ______________ 

 

CPF: ______________________           RG: _______________________ Órgão Expedidor: ____________ 

Data de nascimento: _____________________ Naturalidade: __________________________________ UF: ________ 

Nome do pai: _______________________________________________________ 

Nome da mãe: ______________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________________________________________________________ 

Bairro: ___________________________ Cidade: ___________________________ CEP: ________________________ 

Email: ______________________________________________________ Telefone: ____________________________ 

 

 

Declaro que este Formulário de Inscrição contém informações completas e verídicas e comprometo-me a cumprir os 

regulamentos do Programa de Educação Tutorial (PET) – SESu-MEC. Declaro ainda, não ser bolsista de qualquer outro 

programa ou ter vínculo empregatício. 

 

 

_______________ 
Data 

 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

Documentos a serem anexados: 

– Uma foto 3x4; 
– Cópia do Comprovante de Matrícula; 
– Cópia do Histórico Escolar; 
– Currículo Lattes ou Currículo Vitae, documentado; 
– Cópia dos comprovantes de renda familiar; 
– Cópia do Comprovante de residência; 
– Carta de Recomendação (opcional); 
– Proposta de Projeto (opcional). 
  

 

FOTO 

3x4 



ANEXO 2 
 

Ficha de Avaliação do Currículo documentado para o Processo de Seleção de Bolsista e Não Bolsista 
Grupo PET – Conexões de Saberes FURG-SAP 

 
Candidato: _____________________________________________________________    Data: ___________________ 
 
Avaliadores: ______________________________________________________________________________________ 
 
DIMENSÃO PESQUISA (máximo 3,0 pontos) 

TIPO DE DOCUMENTO PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 

Participação em Projeto de Pesquisa* 0,5 por semestre 2,0  

Participação em Programa de Iniciação Científica 0,5 por semestre 1,5  

Publicação em Periódicos Científicos  0,5 por publicação 1,0  

Publicação em Anais de Eventos 0,3 por publicação 0,6  

Apresentação Oral de trabalho 0,3 por apresentação 0,6  

Apresentação de Pôster ou Painel 0,2 por apresentação 0,4  

Apresentação de Proposta de Projeto de Pesquisa** 1,0 por proposta 1,0  

PONTUAÇÃO PARCIAL  

* Comprovado a partir da entrega da Carta de Recomendação. 
** A proposta deverá apresentar aderência às atividades e possibilidades de execução pelo Grupo PET. 
 
DIMENSÃO ENSINO (máximo 3,0 pontos) 

TIPO DE DOCUMENTO PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 

Participação em Projeto de Ensino* 0,5 por semestre 2,0  

Monitoria Institucional ou Voluntária 0,4 por semestre 1,2  

Participação em Semana Acadêmica 0,4 por evento 1,2  

Realização de estágio extracurricular 0,6 por semestre 1,2  

Apresentação de Proposta de Projeto de Ensino** 1,0 por proposta 1,0  

PONTUAÇÃO PARCIAL  

* Comprovado a partir da entrega da Carta de Recomendação. 
** A proposta deverá apresentar aderência às atividades e possibilidades de execução pelo Grupo PET. 
 
DIMENSÃO EXTENSÃO (máximo 3,0 pontos) 

TIPO DE DOCUMENTO PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 

Participação em Projeto de Extensão* 0,5 por semestre 2,0  

Ministrante de oficina ou minicurso 0,4 por oficina 0,8  

Participação em cursos (carga horária maior que 20h) 0,4 por curso 0,8  

Participação em cursos de curta duração (carga horária menor que 
20h) 

0,3 por curso 0,9  

Participação em eventos científicos como ouvinte 0,5 por evento 1,0  

Apresentação de Proposta de Projeto de Extensão** 1,0 por proposta 1,0  

PONTUAÇÃO PARCIAL  

* Comprovado a partir da entrega da Carta de Recomendação. 
** A proposta deverá apresentar aderência às atividades e possibilidades de execução pelo Grupo PET. 
 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (máximo 1,0 pontos) 

TIPO DE DOCUMENTO PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO DO 
CANDIDATO 

Participação em atividades promovidas pelo Grupo PET  0,5 por atividade 1,0  

Cursos de Informática, línguas estrangeiras e outros 0,4 por curso 1,2  

Participação na organização de eventos 0,8 por evento 1,6  

Participação em Diretórios Acadêmicos 0,4 por semestre 0,8  

Participação em outras comissões/organizações  0,3 por semestre 0,6  

PONTUAÇÃO PARCIAL  

 
           NOTA FINAL NO EXAME DE TÍTULOS: __________ 


