
 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

PRÓ
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

EDITAL Nº 

Seleção de bolsistas e voluntários para o grupo PET DE GEOGRAFIA do Campus Prof. 

Alberto Carvalho 

O Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº. 11.180, de 23 de setembro de 2005 e 

na Portaria nº. 3.385, de 29 de setembro de 2005 e nº 1632, de 25 de setembro de

público o Processo de Seleção para alunos bolsistas para o Programa de Educação Tutorial 

- Grupo PET do Curso de Geografia 

Sergipe sob a tutoria do Prof. Dr. José Hunaldo Lima. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) visa realizar, dentro da universidade brasileira, o 

modelo fundado na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É formado por 

grupos tutoriais de aprendizagem e busca propic

de um tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

sua formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio 

curso. A médio e longo prazo, a

nível superior nas diversas áreas do conhecimento, dotados de elevados padrões científicos, 

técnicos, éticos e com responsabilidade social, com vistas a sua atuação profissional e a sua 

formação cidadã. Os grupos são estruturados por curso, acompanhados por um professor tutor 

e bolsistas. O objetivo geral do PET é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica 

dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de 

valores que reforcem a consciência social de todos os participantes, e a melhoria dos cursos 

de Graduação.  
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Reitor de Graduação, Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº. 11.180, de 23 de setembro de 2005 e 

na Portaria nº. 3.385, de 29 de setembro de 2005 e nº 1632, de 25 de setembro de

Processo de Seleção para alunos bolsistas para o Programa de Educação Tutorial 

Grupo PET do Curso de Geografia do Campus de Itabaiana da Universidade Federal de 

Prof. Dr. José Hunaldo Lima.  

GERAIS SOBRE O PROGRAMA  

O Programa de Educação Tutorial (PET) visa realizar, dentro da universidade brasileira, o 

modelo fundado na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É formado por 

grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos participantes, sob a orientação 

de um tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

sua formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio 

curso. A médio e longo prazo, a SESu/MEC espera fomentar a formação de profissionais de 

nível superior nas diversas áreas do conhecimento, dotados de elevados padrões científicos, 

técnicos, éticos e com responsabilidade social, com vistas a sua atuação profissional e a sua 

dã. Os grupos são estruturados por curso, acompanhados por um professor tutor 

e bolsistas. O objetivo geral do PET é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica 

dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de 

alores que reforcem a consciência social de todos os participantes, e a melhoria dos cursos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
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Seleção de bolsistas e voluntários para o grupo PET DE GEOGRAFIA do Campus Prof. 

Dilton Cândido Santos Maynard, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº. 11.180, de 23 de setembro de 2005 e 

na Portaria nº. 3.385, de 29 de setembro de 2005 e nº 1632, de 25 de setembro de 2006, torna 

Processo de Seleção para alunos bolsistas para o Programa de Educação Tutorial 

do Campus de Itabaiana da Universidade Federal de 

O Programa de Educação Tutorial (PET) visa realizar, dentro da universidade brasileira, o 

modelo fundado na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É formado por 

iar aos alunos participantes, sob a orientação 

de um tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

sua formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio 

SESu/MEC espera fomentar a formação de profissionais de 

nível superior nas diversas áreas do conhecimento, dotados de elevados padrões científicos, 

técnicos, éticos e com responsabilidade social, com vistas a sua atuação profissional e a sua 

dã. Os grupos são estruturados por curso, acompanhados por um professor tutor 

e bolsistas. O objetivo geral do PET é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica 

dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de 

alores que reforcem a consciência social de todos os participantes, e a melhoria dos cursos 



1.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O GRUPO PET DE GEOGRAFIA DO 

CAMPUS DE ITABAIANA:  

 

O Grupo PET Geografia foi criado em dezembro de 2010, sob a coordenação da Profa. Dra. 

Josefa de Lisboa Santos, com a participação de 12 jovens estudantes, que se encontram em 

diferentes estágios do curso de Geografia e atua junto a comunidades rurais do município de 

Itabaiana no Agreste Central Sergipano, buscando teorias que apoiem a compreensão das 

realidades, o acompanhamento da espacialização de projetos de geração de renda e propostas 

de intervenção nas comunidades. A perspectiva é desenvolver experiências de ensino, 

pesquisa e extensão, promovendo a interação entre a Universidade e a sociedade, fortalecendo 

o curso de Geografia por meio da formação da consciência crítica e investigativa dos 

envolvidos.  

A conquista de um Grupo do Programa de Educação Tutorial possibilita a geração de novas e 

sólidas ambiências para a produção de conhecimentos, o que tem resultado em um 

aprender/agir com autonomia intelectual, busca ainda evitar evasões e retenções dos 

estudantes na Universidade, motivando-os a conclusão em tempo regular, com vistas á sua 

formação plena e inserção no mercado de trabalho. Contribui também para o compromisso 

com uma postura interdisciplinar, de maneira a avançar para formas de trabalho coletivo, 

motivando todos os envolvidos a intervirem na sociedade. Ao mesmo tempo, ao vincular-se a 

políticas territoriais que implicam rebatimentos na qualidade do desenvolvimento social de 

comunidades pobres, fortalece o vínculo da Universidade com a sociedade.  

 

2. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES  

 

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Geografia do Campus de 

Itabaiana em 2018.1;  

b) Não possuir vínculo empregatício;  

c) Não ser bolsista de qualquer outro programa;  

d) Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20h) semanais às atividades do  

PET;  

e) Ter disponibilidade para participar de Trabalhos de Campo e de eventos científicos 

nacionais e internacionais;  

f) Apresentar MGP igual ou maior que 6,0 (seis). 

 



3. VAGAS, BOLSA E CERTIFICAÇÃO 

 

a) 04 (quatro) vagas para bolsista e 02 (duas) vagas para voluntários;  

b) As vagas serão disponibilizadas para estudantes que tenham cursado o primeiro período;  

c) O aluno bolsista do Grupo PET-Geografia receberá mensalmente uma bolsa no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais);  

d) O bolsista ou voluntário do Grupo PET fará jus a um certificado de participação após 

participação efetiva e comprovada no Programa, emitido pela PROGRAD/UFS;  

e) O bolsista ou voluntário do Grupo PET que não completar dois anos de participação, 

receberá uma declaração correspondente ao tempo que permaneceu no Programa, a ser 

emitida pelo Tutor do Grupo e pelo Departamento de Geografia.  

 

4. INSCRIÇÃO  

 

a) Local de inscrições:  

Sala do PIBID/PET, situado no Bloco A, Campus de Itabaiana.  

Telefone: (79) 3432-8218  

b) Período e Horários de Inscrições:  

De 10 a 14 de setembro de 2018, das 09h às 12h.  

c) Documentos para a inscrição:  

1) Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponibilizada no ato da inscrição);  

2) Cópia do Histórico disponibilizado pelo SIGAA;  

3) Cópia da Carteira de Identidade;  

4) Cópia do CPF;  

 

5. SELEÇÃO  

 

a) A seleção ocorrerá nos dias 17, 20 e 21/09/2018 das 8 às 12horas, dividida em3 (três) 

etapas; a primeira no dia 17/09/2018 (segunda-feira), a segunda, no dia 20/09/2018 (quinta-

feira), e a terceira no dia 21/09/2018 (sexta-feira), todos a partir das 08:00h, no Laboratório de 

Ensino em Geografia (sala do PET-PIBID). 

 

 

 



b) Etapas da seleção:  

Etapa 1: Dia 17/09/2018 

Prova dissertativa, com base no conteúdo da bibliografia deste edital, com valor máximo de 

10,0 pontos. Serão avaliados os seguintes itens: conteúdo (capacidade de análise e senso 

crítico em relação aos temas propostos, consistência dos argumentos, clareza e coerência no 

encadeamento das ideias), estrutura (articulação de frases e parágrafos) e expressão (domínio 

da norma culta formal), os inscritos com nota inferior a 7,0 (sete), serão eliminados da 

seleção.A prova terá duração de 4h, no período entre 08:00h e 12:00h. O resultado, será 

divulgado no dia 17/09/18, à tarde, no mural do DGEI - Departamento de Geografia de 

Itabaiana, e nas redes sociais. 

Etapa 2: Dia 20/09/2018 

Dinâmicas de Grupo- (caráter classificatório), ocorrerá no Laboratório de Ensino de 

Geografia (sala do PET-PIBID), com duração prevista para no máximo 2 (duas) horas, a partir 

das 08:00 horas.  Atribuição de notas: de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Serão avaliados os seguintes 

itens (participação ativa e cooperação no trabalho em grupo, iniciativa, criatividade, 

organização, argumentação e foco no resultado). 

Etapa 3: Dia 21/09/2018 

Entrevista com os candidatos, será realizada pelo Tutor e no mínimo um Docente do DGEI, 

(caráter classificatório). A entrevista, ocorrerá a partir das 09:00h com duração aproximada de 

15 min para cada candidato, no Laboratório de Ensino de Geografia (sala do PET-PIBID). Na 

entrevista, serão avaliados os seguintes itens: interesse, disponibilidade para desenvolver as 

ações, entusiasmo, flexibilidade, postura, formação acadêmica e expressão. Atribuição de 

notas: de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). As entrevistas obedeceram a ordem das inscrições.  

c) Passarão para as 2ª e 3ª etapas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 

(sete) na primeira etapa;  

d) A média final será obtida pela soma da Média Geral Ponderada do aluno no histórico 

escolar + média das dinâmicas de grupo + nota da Entrevista, estas três após a soma será 

subdividida por 3, o resultado desta subdivisão será somada com a nota da Prova Escrita, após 

esta soma será realizada a subdivisão por 2 (dois), para assim conseguir a média final.  

e) Os Critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:  

1º - Maior nota na prova escrita;  

2º - Maior nota na entrevista;  

3º - Maior nota na dinâmica de grupo; 

4º - Maior MGP. 



f) Divulgação do resultado preliminar: 17 de setembro de 2018 na secretaria do DGEI. 

g) Dos recursos: O aluno poderá interpor recurso em até dois dias após a divulgação do 

resultado preliminar (até o dia 19 de setembro de 2018) na secretaria do DGEI. 

h) Divulgação do resultado: 24 de setembro de 2018 a partir das 14h na Secretaria do 

Departamento de Geografia.  

 

6. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO BOLSISTA  

 

a) zelar pela qualidade acadêmica do PET;  

b) participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;  

c) participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

d) manter bom rendimento no curso de graduação;  

e) apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor;  

f) publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo;  

g) fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos 

apresentados;  

h) cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso;  

i) dedicar-se às atividades do curso de Geografia e do Programa de Educação  

Tutorial, com carga horária mínima de 20 horas semanais;  

j) não receber qualquer outro tipo de bolsa.  

 

7. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA PARA A PROVA ESCRITA:  

 

MORAES, A. C. R. Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Annablume, 2003.  

 

 

 

São Cristóvão, 31 de agosto de 2018.  

  

 

 

Profª. Drª. Lívia de Rezende Cardoso  
Pró-Reitora de Graduação em exercício 


