UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET/EF/UFES
O tutor do grupo Programa de Educação Tutorial - Educação Física (PET-EF), no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de inscrições para o processo
seletivo para o preenchimento imediato de vagas, do PET-EF da Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), para estudantes de cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física do
Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), da Ufes, de acordo com o que estabelece a Portaria
976 de 27 de julho de 2010, alterada pela Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013 do
Ministério da Educação e condições definidas neste Edital.
1. DAS VAGAS:
Será aberta 01 (uma) vaga.
2. DAS BOLSAS PARA O PROGRAMA PET
2.1 A bolsa tem vigência a partir de setembro de 2016;
2.2 O valor da bolsa mensal é determinado pelos dispositivos que regem o programa PET no
MEC/Sesu e atualmente é de R$400,00.
3. DAS EXIGÊNCIAS:
Só poderão participar deste processo seletivo os alunos que atenderem todas as exigências abaixo
apresentadas:
3.1 Estar regularmente matriculado, cursando o 2º, 3º ou 4º semestres do curso de Educação
Física (licenciatura ou bacharelado);
3.2 Comprometer-se a dedicar, no mínimo 20 (vinte) horas semanais às atividades do Programa;
3.3 Comprometer-se a participar dos eventos ligados ao programa e a cumprir as exigências
constantes do Programa;
3.4 Apresentar Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 6,0 (seis);
3.5 Não ser beneficiário de outra bolsa exceto os benefícios de assistência estudantil da Ufes e a
bolsa permanência (PBP) do FNDE;
4 DA DIVULGAÇÃO
A divulgação do edital será realizado do dia 15/08/2016 ao dia 24/08/2016, no hall do Cefd, nas
salas de aula, na porta da sala do Programa de Educação Tutorial-EF, no site do PET-EF http://www.petcefd.pro.br, na página do grupo no Facebook (PET/Educação Física - UFES) e na
página web da Prograd Ufes (http://www.prograd.ufes.br/programa-de-educa%C3%A7%C3%A3otutorial-pet).
5 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas entre os dias 25/08/2016 e 29/08/2016, na sala do PET, no período
da tarde entre 13h e 18h30.
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5.1 No ato da inscrição devem se apresentados os seguintes documentos:
 Ficha de inscrição do PET-EF, em anexo ao edital;
 Comprovante de matrícula em que conste o Coeficiente de Rendimento atualizado;
 Histórico parcial;
 Cópia simples do RG;
 Um anteprojeto (conforme modelo do PET-EF, em anexo ao edital);
5.2 Não será aceita a inscrição com a documentação incompleta.
6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
 Análise de documentos que comprovem o cumprimento das exigências acima;
 Coeficiente de rendimento;
 Prova escrita, textos para leitura na Pasta PET-Educação Física, na Xérox do DCE da Ufes;
 Análise de um anteprojeto de atividade (modelo disponível na Pasta PET-Educação Física, na
Xérox do DCE da Ufes; e em anexo ao edital);
 Entrevista.
6.1 A bibliografia de referência para o processo de seleção será disponibilizada na Pasta PETEducação Física, Xérox do DCE da Ufes; no dia 22/08/2016 (Segunda-Feira).
6.2 A prova escrita será realizada no dia 30/08/2016 (Terça-Feira), no miniauditório do CEFD, ou
em outro espaço disponível na ocasião da prova, tendo início às 14h e encerramento às 17h
6.3 Não serão permitidas consultas a notas pessoais.
6.4 A entrevista dos candidatos será feita, seguindo a ordem alfabética dos inscritos, no dia
01/09/2016 (Quinta-Feira), a partir das 14h00, na sala do PET/EF.
6.5 A nota final de cada candidato será o produto da média aritmética das notas da prova escrita
(valor 10), da entrevista (valor 10), da análise do anteprojeto (valor 10), e do coeficiente de
rendimento (valor 10),
6.6 Em caso de empate, servirão como critérios de desempate, consecutivamente, os seguintes
elementos: [a] ser aluno não bolsista já atuando como voluntário no PET/EF; [b] nota da prova
escrita; [c] coeficiente de rendimento; [d] nota da entrevista; [e] anteprojeto; [f] sorteio.
7. DA BANCA:
A banca do processo seletivo será composta por um professor representante do Curso de
Licenciatura/e ou Bacharelado, por um/ou mais bolsista(as) do Grupo PET/Educação Física e pelo
tutor do PET/Educação Física, prof. Dr. Omar Schneider, que presidirá a banca.
8. DO RESULTADO:
O resultado final da seleção será divulgado no dia 02/09/2016 (Sexta-Feira), a partir das 14h00, na
porta da sala do próprio Programa e no site do PET-EF - http://www.petcefd.pro.br e na página do
grupo no Facebook (PET/Educação Física - UFES).
Candidatos aprovados, mas que excederem o número de vagas abertas entrarão em uma lista de
suplentes. Essa lista será composta pela ordem da pontuação alcançada no processo seletivo e
tem validade de 6 (seis) meses, a partir da divulgação do resultado final do processo seletivo.
9 DO CANCELAMENTO DA BOLSA E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
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9.1 O cancelamento da bolsa e desligamento do programa ocorrerá nas seguintes circunstâncias:
 Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação;
 Desistência;
 Rendimento escolar insuficiente, sendo suficiente (mas não necessário) para caracterizar
insuficiência de rendimento escolar, um coeficiente de rendimento igual ou inferior a 6 (seis)
em qualquer período após seu ingresso no PET;
 Acumular duas reprovações em disciplinas após o seu ingresso no PET;
 Descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias de graduação e de extensão, ou
equivalentes;
 Descumprimento dos deveres do bolsista, previstos no Art. 18 da Portaria MEC nº 976 de julho
2010;
 Por faltas não justificadas às atividades do programa PET.
 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do Programa de
Educação Tutorial, ou com o ambiente universitário.
9.2 O aluno excluído do Programa será substituído por outro acadêmico classificado no processo
de seleção ou, na impossibilidade de se efetuar a substituição dessa forma, deverá se realizar
novo processo seletivo.
10. MISCELÂNEA:
Casos omissos serão resolvidos pela Banca.

Vitória, 12 de agosto de 2016.

___________________________________
Prof. Dr. Omar Schneider
Tutor do PET/EF/UFES
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PET EDUCAÇÃO FÍSICA

Candidato: _________________________________________________________________________
Curso em que você está matriculado: ( ) Bacharelado ( ) Licenciatura

Período atual (

)

Número de Matrícula: ______________________ Data de nascimento:______/________/__________
End. residencial: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________ Tel.:________________Cel.:_________________
Data de ingresso no Curso de Educação Física : ____________/_____________/_________________
R.G.: ______________________________________ CPF: __________________________________

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
Declaro ter disponibilidade de 20 horas semanais para o cumprimento das atividades do Programa de
Educação Tutorial (PET) do Educação Física.

Data: _____/____/____ Assinatura ________________________________________________

4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
ANEXO II
MODELO DE ANTEPROJETO DO PET EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________
TIPO DE ANTEPROJETO: ( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Extensão
TÍTULO DO ANTEPROJETO:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Descrição (Nesse espaço você deve apresentar a descrição do funcionamento da proposta. Qual atividade será
realizada? Qual será o público-alvo? Quantas vezes por semana?):

Justificativa (Nesse espaço você deve explicar porque é importante realizar esse anteprojeto. Quais serão seus
impactos para o público-alvo, para os alunos envolvidos e para o curso que você faz?):

Objetivos (Nesse espaço você deve apresentar quais metas serão atingidas em termos de número de pessoas e
outros possíveis produtos tais como exposições e publicações, por exemplo. Apresente, em tópicos, quais são
os objetivos específicos a serem atingidos pelo anteprojeto):
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Materiais (Nesse espaço você deve explicar o que será necessário para desenvolver o anteprojeto, por
exemplo, recursos materiais e financeiros. Faça um lista explicando a aplicação na atividade projetada:

FALE UM POUCO SOBRE VOCÊ E A PROPOSTA DO ANTEPROJETO
1) O que te levou a apresentar esse anteprojeto?

2) Qual o conhecimento que você já possui sobre a temática apresentada como possibilidade de anteprojeto?

3) O que você já leu sobre o tema? Faça uma lista das leituras que você já fez e que possuem relação com a
temática.

4) Porque acredita que este anteprojeto pode ser realizado no PET-EF?

5) Liste as habilidades que você já possui e que permitem que o projeto seja implantado?

6) De que forma este anteprojeto ajudará você a se sobressair como aluno do CEFD e bolsista do PET-EF?

7) De que forma o anteprojeto estimulará a formação dos alunos do CEFD com novas práticas pedagógicas?
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