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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DO PET/CONEXÕES DE SABERES  

EDITAL Nº 08/2010 
 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX, da Universidade Federal 

de Campina Grande e a Unidade Acadêmica de Educação do Campo - 

UAEDUC, do CDSA, tornam pública a abertura do processo seletivo para 

composição do quadro de bolsistas do “PET/CONEXÕES DE SABERES – 

CDSA/UAEDUC - Construindo o Observatório de Políticas Públicas do 

Semiárido”, grupo integrante do Programa de Educação Tutorial do Ministério 

da Educação / Secretaria de Educação Superior - SESu e a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, considerando a 

Lei No. 11.180 de 23 de setembro de 2005, a Portaria MEC No. 976 de 27 de 

julho de 2010 e o resultado da seleção do Edital No. 09 - PET 2010, em 

cumprimento à Portaria MEC nº 591, de 18 de junho de 2009, com as 

alterações da Portaria MEC nº 975, de 27 de julho de 2010, publicada no Diário 

Oficial da União de 28 de julho de 2010 e na Portaria n0 976, de 27 de junho de 

2009. 

 

1. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL  

 

Regulamentado pela lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas portarias 

MEC nº 3.385, de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632, de 29 de setembro de 

2006, o PET destina-se a apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, 

interesse e habilidade destacada nos cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Superior (IES). O apoio pode ser concedido ao estudante bolsista pelo 

período de um ano, prorrogável. A constituição de um grupo de alunos 

vinculado a cursos de graduação para desenvolver ação de ensino, pesquisa e 

extensão sob a orientação de um professor tutor visa oportunizar aos alunos 

                                                             
1  Vinculado ao grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa, intitulado 

“Instituições, gestão pública e desenvolvimento sustentável”. Vide endereço eletrônico: 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4469709CLT2EOV 
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participantes a possibilidade de ampliar a gama de experiência em sua 

formação acadêmica e cidadã. Assim, o Programa de Educação Tutorial 

objetiva complementar a perspectiva convencional de educação escolar 

baseada, em geral, em um conjunto qualitativamente limitado de constituintes 

curriculares. 

 

O PET/Conexões de Saberes – CDSA/UAEDUC abrangerá os cursos 

superiores em Tecnologia da Gestão Pública, Educação do Campo e Ciências 

Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande.  

 

2. DOS OBJETIVOS 
 
2.1. Ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços 

populares, assim como com suas instituições;  

2.2. Aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como 

pesquisadores e extensionistas, visando sua intervenção qualificada em 

diferentes espaços sociais, em particular, na universidade e em comunidades 

populares;  

2.3. Estimular a formação de novas lideranças capazes de articular 

competência acadêmica com compromisso social; 

2.4. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de 

excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 

interdisciplinar; 

2.5. Contribuir para a elevação da qualidade da formação dos estudantes de 

graduação, da diminuição da evasão e promoção do sucesso acadêmico, 

valorizando a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

2.6. Promover a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 

acadêmica, científica, tecnológica e cultural; 

 2.7. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do 

ensino superior no país; 

2.8. Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 

ética, pela cidadania ativa e pela função social da educação superior;  
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2.9. Estimular a vinculação dos grupos à áreas prioritárias e à políticas públicas 

e de desenvolvimento, assim como a correção de desigualdades sociais, 

regionais e a interiorização do programa. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO  
 
 

As inscrições estarão abertas no período de 8 a 19 de novembro do corrente 

ano, das 14h às 20h, na Secretaria da UAEDUC – Campus de Sumé, 

Fone/Fax: (83) 3353-1879 / 3353-1890. Dúvidas poderão ser encaminhadas 

para o e-mail: pet.cdsa@bol.com.br. Poderão se inscrever para a vaga de 

aluno bolsista do PET/Conexões de Saberes, do CDSA/UAEDUC os alunos 

que possuírem os seguintes requisitos e apresentarem os documentos, no ato 

da inscrição, sob pena de desclassificação: 

 

3.1. Estar regularmente matriculado e um dos seguintes cursos de graduação a 

partir do segundo semestre, devendo faltar mais de um ano para o término do 

curso: Superior em Tecnologia da Gestão Pública, Educação do Campo e 

Ciências Sociais; 

3.2. Não ser bolsista de qualquer outro programa em 2011 – assinatura de 

termo em anexo; 

3.3. Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior 

a 6,0 (seis) – apresentar comprovante emitido pela instituição; 

3.4. Ter disponibilidade para dedicar o mínimo de 20 horas às atividades 

semanais do programa – assinatura de termo em anexo; 

3.5. Apresentação de curriculum vitae com as devidas comprovações, 

demonstrando a experiência acadêmica, inclusive que possua a origem escolar 

do estudante universitário, dados pessoais, filiação e escolaridade dos pais. O 

currículo deverá ser registrado, obrigatoriamente, na plataforma lattes no 

seguinte link: (https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/cadast_rh); 

3.6. Comprovação da renda familiar; 

https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/cadast_rh
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3.7. Preenchimento de ficha de inscrição, em anexo; 

3.8. Uma foto 3x4; 

3.9. Apresentação de declaração da coordenação do curso atestando o período 

que o aluno se encontra cursando e a previsão de término do curso. 

 

4. DEVERES DO ESTUDANTE BOLSISTA 
 

4.1.Zelar pela qualidade acadêmica do PET/Conexões de Saberes; 

4.2. Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; 

4.3. Participar, durante sua permanência no PET/Conexões de Saberes, de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

4.4. Manter bom rendimento no curso de graduação; 

4.5. Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor; 

4.6. Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho 

acadêmico por ano, individualmente ou em grupo; 

4.7. Fazer referência a sua condição de bolsista do PET/Conexões de Saberes 

nas publicações eventualmente realizadas; 

4.8. Cumprir as exigências dispostas no termo de compromisso; 

4.9. Dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de graduação e do 

Programa de Educação Tutorial, com carga horária mínima de 20 horas 

semanais; 

4.10. Não receber qualquer outro tipo de bolsa. 

 
 
 
5. DIREITOS DO ESTUDANTE  
 

5.1 O estudante bolsista do grupo PET/Conexões de Saberes receberá, 

mensalmente, uma bolsa no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

pelo período de 1 (um ano). 
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5.2 O bolsista fará jus a um certificado de participação no PET/Conexões de 

Saberes após o tempo mínimo de dois anos de participação efetiva e 

comprovada no Programa. 

5.3 Serão abertas 12 (doze) vagas, todas com direito a bolsa. 

 
6. DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 
 

As vagas do PET/CDSA/UAEDUC serão distribuídas conforme o quadro abaixo: 

 

As vagas de áreas que não tiverem candidatos aprovados e classificados serão 

distribuídas entre as áreas remanescentes, respeitando-se a seguinte ordem 

de prioridade: Gestão Pública, Educação do Campo e Ciências Sociais.  

 

7. DA SELEÇÃO 

 

A seleção constará de três etapas, quais sejam: 

7.1. PRIMEIRA ETAPA: Homologação das inscrições realizadas. Nesta etapa, 

serão verificados todos os documentos apresentados, só participando das 

demais etapas aqueles que apresentaram todos os documentos necessários. 

Divulgação na UAEDUC e no site www.cdsa.ufcg.edu.br, dia 22/11/2010, a 

partir das 20h. 

7.2. SEGUNDA ETAPA: Seleção escrita com todos os candidatos que tiveram 

sua inscrição homologada, cuja temática versará sobre atualidades e políticas 

públicas – DATA: 24/11/2010, das 14h às 17h. Divulgação do resultado na 

CURSO VAGAS 

GESTÃO PÚBLICA 6  

CIÊNCIAS SOCIAIS 2  

EDUCAÇÃO DO CAMPO 4  

TOTAL 12 

http://www.cdsa.ufcg.edu.br/
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UAEDUC e no site www.cdsa.ufcg.edu.br, dia 25/11/2010, a partir das 20h. A 

nota mínima para ser classificado nesta fase deverá ser igual ou superior a 7,0; 

7.3. TERCEIRA ETAPA: Entrevista com os classificados na etapa anterior. 

DATA: 26/11/2010, das 14h às 17h, seguindo a ordem da lista de classificados 

e correspondente horário. Divulgação do resultado na UAEDUC e no site 

www.cdsa.ufcg.edu.br, dia 29/11/2010, a partir das 20h. A nota para esta fase 

deverá ser igual ou superior a 7,0; 

7.4. QUARTA ETAPA: Análise de Currículo e outras informações concedidas 

no ato da inscrição daqueles classificados nas etapas anteriores; 

7.5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: será divulgado no site do CDSA 

(www.cdsa.ufcg.edu.br), dia 29/11/2010, a partir das 15h. 

 
 
8. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EVENTO DATA HORA (A PARTIR DE) LOCAL 

INSCRIÇÕES De 8 a 19 de 

novembro de 2010 

14h às 20h Secretaria da 

UAEDUC 

RESULTADO 1ª 

ETAPA DA SELEÇÃO 

A partir do dia 

22/11/2010 

20h Secretaria da 

UAEDUC e site do 

CDSA 

2ª ETAPA DA 

SELEÇÃO 

24/11/2010 14h às 17h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA 

RESULTADO DA 2ª 

ETAPA 

25/11/2010 20h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA 

3ª ETAPA DA 

SELEÇÃO 

26/11/2010 14h às 17h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA (lista com a 

ordem de entrevistas 

e os horários) 

http://www.cdsa.ufcg.edu.br/
http://www.cdsa.ufcg.edu.br/
http://www.cdsa.ufcg.edu.br/
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RESULTADO DA 3ª 

ETAPA 

29/11/2010 20h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA 

4ª ETAPA DA 

SELEÇÃO 

A partir do dia 

26/11/2010 ao dia 

29/11/2010 

9h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA 

RESULTADO FINAL 29/11/2010 20 h Secretaria da 

UAEDUC e no site do 

CDSA 

 
 
 

Campina Grande, 08 de novembro de 2010  
 
 
 
 
 

Ana Célia Rodrigues Athayde 
Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão 

 
 

José Irivaldo Alves Oliveira Silva 
Tutor do PET/CDSA/UAEDUC 
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PROGRAMA PET/CONEXÕES DE SABERES 

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

 Eu, ______________________________________________ (nome), 

aluno(a) do curso de _______________________________ da UFCG, 

matrícula número _____________________, venho por meio deste requerer 

inscrição no PET – CDSA/UAEDUC. 

 

 Nestes termos, solicito deferimento. 

 

 

Sumé,     /      /       . 

 

 

 

________________________________________________ 

                                  Assinatura  

 
 
 
 

                                                             
2
Vinculado ao grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa, intitulado 

“Instituições, gestão pública e desenvolvimento sustentável”. Vide endereço eletrônico: 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4469709CLT2EOV 
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ANEXO 2 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 Eu, ______________________________________________ (nome), 

aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de 

_______________________________ da UFCG, matrícula número 

_____________________, DECLARO que não recebo nenhuma modalidade 

de bolsa. 

 

 

 

 Nestes termos, solicito deferimento. 

 

 

Sumé,     /      /       . 

 

 

 

 

________________________________________________ 

                                  Assinatura  
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ANEXO 3 

 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 Eu, ______________________________________________ (nome), 

aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de 

_______________________________ da UFCG, matrícula número 

_____________________, DECLARO que estou ciente da obrigatoriedade de 

dedicar 20 horas semanais, no mínimo, ao PET – CDSA/UAEDUC. 

 

 

 

 Nestes termos, solicito deferimento. 

 

 

Sumé,     /      /       . 

 

 

________________________________________________ 

                                  Assinatura  


