MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG
EDITAL N° 006/2019 – PROEG/UFMT
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna
público o presente Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes bolsistas
para o Programa de Educação Tutorial – PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18 de julho de
2010 e de acordo com as informações do quadro abaixo:
Grupo Contemplado
Número de vagas
Requisitos básicos
para candidatar-se
ao processo seletivo

Inscrições

Período de inscrições
Data e horário da
seleção
Local da seleção
Forma de Seleção

PET Geografia
01 bolsa (Licenciatura e/ou Bacharelado em Geografia)
1.
Estar cursando até o quarto semestre do Curso de 1ª
Graduação: Bacharelado em Geografia ou Licenciatura em
Geografia na data da seleção;
2.
Não receber outro tipo de bolsa da CAPES, do CNPq, da IES
(Instituição de Ensino Superior), CIEE, IEL ou quaisquer
outras instituições.
3.
Alunos devem apresentar coeficiente de rendimento escolar
maior ou igual a cinco (5,0);
4.
Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20) semanais às
atividades do programa;
5.
Apresentar Currículo Lattes atualizado;
6.
Demonstrar conhecimento sobre o Programa de Educação
Tutorial
PET
disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_
basico.pdf;
7.
Demonstrar conhecimentos sobre as atividades que o PET
Geografia realiza em 2018 e como se daria sua inserção nestas
atividades (material será enviado por email no ato da
inscrição);
Enviar e-mail para petgeoufmt14@gmail.com contendo os dados pessoais
(nome, semestre, data de nascimento, telefone de contato, e-mail de contato),
cópia do currículo Lattes e Histórico Escolar, e carta de intenção para o Grupo
PET/Geografia.
11 a 13 de fevereiro de 2019
Data: 15/02/2019, entrevistas, horário: 14h – 17h.
Sala do Grupo PET/Geografia - IGHD/UFMT
Entrevista onde o candidato deve mostrar conhecimento sobre o PETGeografia e como se daria sua inserção no Grupo tendo por base o tipo

de atividades realizadas no primeiro semestre de 2018.
Data :18/02/2019 a partir das 14h
Divulgação do resultado
Local: Mural do Departamento de Geografia/IGHD/UFMT
Observação
Dúvidas

O início das atividades se dará em 20/02/2019.
Dúvidas e mais informações pelo e-mail petgeoufmt14@gmail.com, ou pelo
telefone 3615-8491(Grupo PET Geografia).
Será aprovado um candidato; serão classificados três candidatos
(lista de espera).
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2019.

Profa. Dra. Lisiane Pereira de Jesus
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

