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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURSO DE HISTÓRIA – BACHARELADO E LICENCIATURA
PET/HISTÓRIA - Bacharelado/Licenciatura - Lote G - CONEXÃO DE SABERES
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E NÃO BOLSISTA


O Grupo PET/Conexões de memórias, experiências e saberes torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições ao processo seletivo de alunos para o provimento de até 6 vagas para bolsistas e até 03 vagas para não bolsistas, para integrarem o novo Grupo do Programa de Educação Tutorial – PET, de acordo com o Edital MEC/SESu/SECAD nº. 09/2010. 
As vagas de bolsistas e não bolsistas são destinadas a alunos de graduação do curso de História – Bacharelado/Licenciatura/UFF que se enquadrarem no perfil definido neste Edital. 
I - OBJETIVOS GERAIS
O Programa de Educação Tutorial – PET é desenvolvido por grupos de estudantes, sob a orientação de um professor tutor, organizados a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e tem por objetivos: 
a) desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
b) contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação;
c) estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;
d) formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
e) estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior.
II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Promover ações visando à valorização e a preservação do patrimônio cultural e a memória de comunidades populares na região metropolitana do Rio de Janeiro;
b) Desenvolver projeto de extensão junto a comunidades ligadas a escolas de samba, visando constituir um acervo oral de memórias, valorizando experiências e protagonistas menos reconhecidos no mundo do samba;
c) Constituir um acervo de memórias de pessoas e grupos organizados em escolas de samba na região metropolitana do Rio de Janeiro;
d) Estimular a interação entre moradores de bairros populares na região metropolitana do Rio de Janeiro e a UFF a partir da implementação de atividades conjuntas de formação e preservação de memórias;
e) Elaborar novos materiais e recursos didático-pedagógicos que incorporem saberes e memórias de grupos populares, particularmente de afro-brasileiros e daqueles ligados ao universo das escolas de samba;
III - NÚMERO, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS 
Serão concedidas até 6 (seis) bolsas no valor de R$ 360, 00 (trezentos e sessenta Reais) cada, destinadas aos estudantes universitários que se enquadrem no perfil estabelecido neste edital (ver item IV) e aprovados neste processo seletivo. 
As bolsas serão destinadas para atuação no PET/Conexões e terão duração de 12 (doze) meses. A vigência das bolsas começará a ser contada a partir do inicio da atuação no Programa, podendo ser renovada por mais um ano, de acordo com a avaliação de desempenho do bolsista.
Será constituído um “banco de reserva” de alunos, os quais poderão ser chamados de acordo com a necessidade do programa e por ordem de classificação. 
IV – REQUISITOS 
Poderá concorrer às vagas para bolsista e não bolsista no grupo PET o estudante que atender aos seguintes requisitos:
a) estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em História- Bacharelado/UFF, cursando preferencialmente do 2º ao 5º semestre;
b) não ser bolsista de qualquer outro programa;
c) ter cursado preferencialmente o ensino fundamental e/ou médio em estabelecimento público; 
d) Possuir renda familiar per capita mensal preferencialmente até um salário mínimo;
e) Morar ou ser oriundo de comunidades populares urbanas;
f) ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais às atividades do programa;
V - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
	Declaração de Matricula e Histórico escolar (recentes);
	Cópia de documentos comprobatórios de que estudou em escola pública; 
	Declaração de que a renda familiar mensal per capita está de acordo com o exigido neste edital; 
	Cópia de comprovante de residência em nome do estudante ou de seus pais (em caso de imóvel alugado, cópia do contrato ou recibo); 
	Carta de Intenções justificando o interesse em ser bolsista do PET/Conexões (modelo disponível no endereço http://www.historia.uff.br/grad/index.php ou no local de inscrição;
	Ficha de Inscrição preenchida (disponível no endereço http://www.historia.uff.br/grad/index.php ou no local de inscrição);
	Os estudantes que não apresentarem os documentos exigidos serão automaticamente desclassificados.

VI – INSCRIÇÃO
As inscrições para o processo seletivo de bolsista e não bolsista serão realizadas no período de 07 a 14 de dezembro de 2010, de 2ª à 6ª feira (exceto quinta-feira) das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas, na Coordenação do Curso de História – Bloco O, Sala 501.
Para inscrever-se, o candidato deve preencher o Formulário específico (conforme Modelo Anexo 1), disponível no endereço http://www.historia.uff.br/grad/index.php ou no local de inscrição.
Uma vez preenchido, o Formulário deverá ser entregue na Coordenação do Curso de História, em um envelope juntamente com a documentação exigida.


VII – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo, e a respectiva classificação dos bolsistas, serão realizados por comissão constituída por três professores do GHT, incluindo o professor tutor do Grupo PET/Conexões.
O processo seletivo para o Grupo PET será composto pelas seguintes etapas:
a) Análise da Ficha de Inscrição (Anexo 1);
b) Análise da Carta de intenção (Anexo 2);
c) Entrevista individual – a ser realizada a partir das 10 h do dia 16/12/2010 na sala 2 – 5º Andar do Bloco O no ICHF/UFF;
VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados com a classificação final dos candidatos será realizada no dia 17 de dezembro de 2010 no Mural do Curso de História/UFF.
Os candidatos classificados até o 6º lugar serão homologados bolsistas e os que ficarem entre o 7º e 9º lugares serão homologados não-bolsistas (voluntários), referendados pelo Comitê Local de Acompanhamento dos Grupos PET UFF.
IX – OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 
a) Dedicar uma carga horária semanal de 20 (vinte) horas para desenvolver ações ligadas ao PET-CONEXÕES; 
b) Participar dos cursos de qualificação e capacitação oferecidos pelo Programa; 
c) Participar ativamente das atividades desenvolvidas pelo PET-CONEXÕES; 
d) Atuar nas comunidades que serão foco de ações de Pesquisa e Extensão do Projeto; 
e) Apresentar os resultados das experiências no PET-CONEXÕES em seminários e outros eventos acadêmicos; 
f) Manter bom rendimento escolar: não apresentar reprovações nem ter trancamentos totais durante o período de vigência da bolsa; 
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
Casos omissos a este edital serão julgados pela Comissão de Seleção, sendo as decisões desta comissão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis.

Niterói, 6 de dezembro de 2010

Laura Antunes Maciel
                                                                                                                    Tutora 


ANEXO 1
FORMULÁRIO PARA CADASTRO EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
DADOS BÁSICOS
CPF:

NOME:
NACIONALIDADE:
NATURALIDADE:
MUNIC. NATURALIDADE:
DATA DE NASCIMENTO:
SEXO:
[    ]
1 – Masculino
2 - Feminino

ESTADO CIVIL:
[    ]
1 – Casado
2 – Desquitado
3 - Divorciado
4 – Viuvo.
5 – Solteiro
6 – União Est.
T]IPO :
[   ]
1 – Bolsista
2 - Tutor
NOME DA MÃE
DADOS DO CURSO
CURSO
INÍCIO (MM/AAAA)
FIM (MM/AAAA)
DOCUMENTAÇÃO (Preencher todos os campos)
NÚMERO
DATA DE EXPEDIÇÃO:
O. EXPED.:
UF
TIPO
[     ]
1 – RG;
2 – CNH
3 – CTPS
4 – NIS
5 – PIS
6 – TIT.ELE
ENDEREÇO (Preencher todos os campos)
CEP:
LOGRADOURO:
NÚMERO
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
UF:
MUNICÍPIO:
TIPO:
[    ]
1 – Residencial
2 – Comercial
3 – Descanço
DADOS PARA CONTATO
NR
DDD
NÚMERO
TIPO
(Residencial, Celular, Comercial, Recado)
 1




2




e-mail
e-mail ALTERNATIVO
PROGRAMA (Preencher todos os campos)
PROGRAMA:
INÍCIO DA VINCULAÇÃO 
FIM DA VINCULAÇÃO
LOCAL DE ATUAÇÃO
ATENÇÃO: Os campos marcados com () devem ser obrigatoriamente preenchidos para conclusão do cadastro; 
As inclusões de bolsistas devem ser encaminhadas com pelo menos 15 dias de antecedência ao início das atividades do aluno no grupo.
UF
MUNICÍPIO

AG. PREFERENCIAL DO BB PARA CRÉDITO

CÓDIGO
MUNICÍPIO

Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliá-lo e comprometo-me a cumprir os regulamentos do programa PET-SESu/MEC. Declaro, ainda, que não sou bolsista de qualquer outro programa.
DATA E ASSINATURA DO BOLSISTA

ANEXO 2

MODELO DA CARTA DE INTENÇÃO

A Carta de Intenção deve conter o seguinte cabeçalho:
SELEÇÃO PET –  HISTÓRIA/UFF – 2010
NOME:
MATRÍCULA:
DATA:
1. O corpo da Carta de Intenção deverá conter, no máximo, 03 páginas;
2. Ao final, a Carta deverá estar assinada;
3. A carta de intenção deve conter esclarecimentos sobre os seguintes aspectos:
- Quem é o(a) candidato(a);
- Quais as razões de seu interesse em participar do grupo PET/História;
- O que o(a) motiva a conseguir a bolsa PET/ História;
- Argumente porque você é o(a) candidato(a) adequado(a) para o programa PET/História;
- Como será sua dedicação ao programa PET/ História e como conciliará com as demais atividades acadêmicas;
- Como é para você trabalhar em grupo?






