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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

 EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (CADASTRO RESERVA) Nº 038/2021 

PET – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

O tutor do 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 cadastro de reserva 

de vagas do PET-EF da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O Edital é voltado para estudantes 

dos 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: o cadastro de reserva visa suprir vagas surgidas com a saída ou a graduação dos atuais 

bolsistas no período de 2021/1 e 2021/2. 

 

2. DAS BOLSAS PARA O PROGRAMA PET: 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 a todas as 

exigências abaixo apresentadas: 3.1 Estar regularmente matriculado, cursando do 2º ao 6º períodos do curso 

de Educação Física (licenciatura) ou do 2º ao 7º período do curso de Educação Física (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 7,0 (sete); 3.5 Não ser beneficiário 

de outra bolsa exceto os benefícios de assistência estudantil da UFES e a bolsa permanência (PBP) do 

FNDE; 

 

4 DAS INSCRIÇÕES: As inscrições estarão abertas entre os dias 26/10/2021 e 02/11/2021. O link das 

inscrições estará disponível no site (http://www.prograd.ufes.br/programa-de-educacao-tutorial-pet) e no 

site do PET-EF (https://peteducacaofisica.ufes.br/editais).  

4.1. No ato da inscrição devem ser anexados 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) 

4.2. Não será aceita a inscrição com a documentação incompleta. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: ✓ Análise de documentos que comprovem o cumprimento das 

http://www.prograd.ufes.br/programa-de-educacao-tutorial-pet
https://peteducacaofisica.ufes.br/editais
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exigências acima; ✓ Coeficiente de rendimento; ✓ Análise de um anteprojeto de atividade (modelo 

disponível em Anexo ao edital); ✓ Entrevista. 

5.1 A bibliografia de referência para o processo de seleção será disponibilizada no site do PET-EF 

(https://peteducacaofisica.ufes.br/editais). 5.2 As entrevistas dos candidatos serão realizadas nos dias 

04/11/2021 e 05/11/2021 (quinta e sexta-feira), entre 14h00min e 17h00min, seguindo a ordem de 

recebimento das inscrições. Tendo em vista a pandemia de Covid-19, essa etapa do edital será realizada no 

Google Meet. O link de acesso será enviado para os candidatos com a inscrição homologada. 5.3 A nota 

final de cada candidato será o produto da média aritmética das seguintes notas: entrevista (valor 10), análise 

do anteprojeto (valor 10) e coeficiente de rendimento (valor 10); 5.4 Em caso de empate, recorreremos aos 

seguintes critérios de desempate: [a] anteprojeto; [b] nota da entrevista; [c] coeficiente de rendimento; [d] 

ser aluno não bolsista já atuando como voluntário no PET/EF; [e] sorteio. 

 

6. DA BANCA: A banca do processo seletivo será composta por um professor ex-bolsista do PET-EF, 

pelos bolsistas do Grupo PET/Educação Física e pelo tutor do PET/Educação Física que presidirá a banca. 

 

7. DO RESULTADO: O resultado final da seleção será divulgado no dia 08/11/2021 (segunda-feira), a 

partir das 18h00min, no site do PET-EF e na página do grupo no Instagram (@petcefd). 

 

8. DO CANCELAMENTO DA BOLSA E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA: 8.1 O cancelamento da 

bolsa e o desligamento do programa ocorrerão 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 5 (cinco) em qualquer período após seu ingresso no PET; 

✓ Acumular duas (02) 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. 

8.2 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. 

 

9. VALIDADE DO EDITAL: o edital será válido até o término do semestre 2022/1, conforme calendário 

acadêmico. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS: Casos omissos serão resolvidos pela Banca. 

https://peteducacaofisica.ufes.br/editais
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11. CONTATOS COM O PET EDUCAÇÃO FÍSICA  

E-mail: petcefd@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/petcefd/  

Site PET-EF: https://peteducacaofisica.ufes.br/ 

Site da UFES: http://www.prograd.ufes.br/programa-de-educacao-tutorial-pet  

Tel.: (27) 4009 2623 

 

 

Vitória, 24 de outubro de 2021. 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Mauricio Santos Oliveira 

Tutor do PET/EF/UFES 

  

mailto:petcefd@gmail.com
https://www.instagram.com/petcefd/
https://peteducacaofisica.ufes.br/
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PET EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Candidato: ____________________________________________________________________ 

Curso em que você está matriculado: ( ) Bacharelado ( ) Licenciatura. 

Período de ingresso no curso:______________________ 

Número de Matrícula: ___________________ Data de Nascimento:______/________/________ 

End. residencial: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________  

Contato telefônico: _________________ 

R.G.: __________________________________ CPF: __________________________________ 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Declaro ter 20 horas semanais disponíveis para o cumprimento das atividades do Programa de Educação 

Tutorial (PET) do curso de Educação Física. 

 

 

Data: _____/____/____ Assinatura ________________________________________________ 
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ANEXO II 

(modelo de anteprojeto) 

(Leia as orientações antes de iniciar a redação do anteprojeto. As anotações em vermelho devem ser 

apagadas, pois, trata-se apenas de orientações) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Vitória 

2021 
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1 INTRODUÇÃO 

 

(Nesse espaço você deve apresentar a atividade que será proposta. Para auxiliar no processo de escrita 

disponibilizamos a seguir algumas perguntas gatilho: Qual atividade será realizada? O que te levou a 

apresentar esse anteprojeto? Qual conhecimento/experiência você já possui com o tema apresentado no 

anteprojeto? Liste as habilidades que você já possui e que permitem que o projeto seja implantado? O que 

você já leu sobre o tema? Faça citações das leituras que você já fez e que possuem relação com a temática 

para deixar o texto embasado). 

 

2 OBJETIVOS                   

 

(Nesse espaço você deve apresentar o objetivo geral da proposta. O que você deseja desenvolver? 

Apresente, em tópicos, quais são os objetivos específicos a serem atingidos pelo anteprojeto. Os objetivos 

específicos auxiliam a detalhar os processos (metas) que são necessários para se cumprir a realização do 

trabalho. Assim, podemos considerar os objetivos específicos detalham o objetivo geral). 

 

3 JUSTIFICATIVA                 

 

(Nesse espaço você deve explicar o porquê de realizar esse anteprojeto. Quais serão seus impactos para o 

público-alvo, para os alunos envolvidos e para o curso? Por que você acredita que este anteprojeto pode ser 

realizado no PET-EF? De que forma este anteprojeto ajudará você a se sobressair como aluno da UFES e 

bolsista do PET-EF? De que forma o anteprojeto estimulará a formação dos alunos com novas práticas 

pedagógicas?). 

 

4 MATERIAIS 

 

(Nesse espaço você deve explicar o que será necessário para desenvolver o anteprojeto, por exemplo, 

recursos materiais, infraestrutura e financeiros. Faça uma lista explicando a aplicação na atividade 

projetada). 

 

5 MÉTODO        

 

(Aqui você deve descrever como será feito. Como ocorrerá o funcionamento da atividade? Qual será o 

público-alvo? Quantas vezes por semana? Carga horária? Espaço físico utilizado que será necessário?). 

 

6 CRONOGRAMA 

 

(Preencha o quadro abaixo, adequando-o conforme necessário, para elucidar as fases de realização do 

anteprojeto. Como sugestão, citamos a necessidade de elencar desde a fase de inscrições até a fase de 

avaliação. Destacamos que o seu projeto pode ser um evento de curta ou longa duração, assim como pode 

ser de ensino, pesquisa e/ou extensão). 

 

ETAPAS 

Dia ou 

mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Mês ou 

semana 

Divulgação X           

Inscrição  X          

Início            
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Desenvolvimento            

XXX            

XXX            

XXX            

XXX            

XXX            

Conclusão            

Avaliação do 

projeto 
          X 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

(Qual o material bibliográfico utilizado? Citar a bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa e incluir aqueles que ainda serão consultadas. As referências bibliográficas deverão ser feitas de 

acordo com as regras da ABNT. Listar em ordem alfabética todas as fontes). 

 

Exemplos: 

 

Livros com um autor: 

 

FULANO, B. Título da publicação. [apenas a primeira letra em maiúscula, a não ser em casos de nomes 

próprios, com destaque em itálico]. Tradução [se houver]: Prenome e Sobrenome do tradutor. N.º da Edição. 

Cidade: Nome da Editora [apenas o nome. por exemplo: Autores Associados], Ano da Edição. Exemplo: 

MARINHO, I. P. Introdução ao estudo de filosofia da educação física e dos desportos. 

Brasília: Horizonte, 1984. 

 

Livros com dois autores: 

FULANO, B.; BELTRANO, F. Título da publicação: subtítulo. Cidade: Nome da Editora, Ano da Edição. 

Exemplo: 

ACCIOLY, A. R.; MARINHO, I. P. História e organização da educação física e desportos. Rio de Janeiro: 

Universidade do Brasil, 1956. 

 

Livros com três autores: 

FULANO, B.; BELTRANO, F.; SICRANO, A. Título da publicação: subtítulo. Cidade: Nome da Editora, 

Ano da Edição. 

Exemplo:  

REZER, R.; CARMENI, B.; DORNELLES, P. O. O fenômeno esportivo: ensaios crítico-reflexivos. 4. ed. 

São Paulo: Argos, 2005. 

 

Obs.: 

- quando houver mais de três Autores/Organizadores, cita-se o primeiro seguido de et al. (em itálico). 

Exemplo: 

TANI, G. et al. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. 

São Paulo: EPU, 1988. 

 

Partes de livros com autoria própria: 

FULANO, B. Título do artigo/texto. In: BELTRANO, F. (org.). Título da publicação: subtítulo. Cidade: 

Nome da Editora, Ano da Edição. p. xx-xx.  

Exemplo: 
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GOELLNER, S. Mulher e Esporte no Brasil: fragmentos de uma história generificada. In: SIMÕES, A. C.; 

KNIJIK, J. D. O mundo psicossocial da mulher no esporte: comportamento, gênero, desempenho. São 

Paulo: Aleph, 2004. p. 359-374. 

 

Dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso: 

BELTRANO, F. Título: subtítulo. Ano. Paginação. Tipo do documento (dissertação, tese, trabalho de 

conclusão de curso), grau entre parênteses (Mestrado, Doutorado, Especialização em...) - vinculação 

acadêmica, o local e o ano da defesa.  

Exemplo: 

SANTOS, F. B. Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul: uma análise do processo de mudanças 

ocorridas no período de 1999 a 2002. 2005. 400 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Educação Física, 

Departamento de Educação Física, UFRGS, Porto Alegre, 2005. 

 

Anais de Congressos: 

BELTRANO, F. Título do trabalho. In: XX Congresso, Ano, Cidade. Anais... Cidade, Nome da Editora, 

Ano da Edição. Volume ou nº. p. xx-xx.  

Exemplo: 

SANTOS, F. B.. Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul: uma análise do processo de mudanças 

ocorridas no período de 1999 a 2002. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 

14., 2005, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: MFPA, 2005. v. 1, p. 236 - 240. 

 

Periódicos: 

FULANO, B.; BELTRANO, F. Título do artigo/texto. Nome do Periódico, Cidade, v. xx, n.º x, p. xx-xx, 

Mês - Ano.  

Exemplo: 

GOMES, I. M.; PICH, S; VAZ, A. F. Sobre algumas vicissitudes da noção de saúde na sociedade dos 

consumidores. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 27, n. 3, p. 137-151, maio 2006. 

 

Obs.: quando houver mais de três Autores/Organizadores, cita-se o primeiro seguido de et al. (em itálico). 

 

Jornais: 

FULANO, B. Título do artigo/texto. Nome do Jornal, Cidade, p. xx, Dia Mês - Ano. 

Exemplo: 

SILVEIRA, J. M. F. Sonho e conquista do Brasil nos jogos olímpicos do século XX. Correio do Povo, 

Porto Alegre, p. 25-27. 12 abr. 2003. 

  

Legislação: 

LOCAL (país, estado ou cidade). Título (especificação da legislação, n.º e data). Indicação da publicação 

oficial.  

Exemplo: 

BRASIL. Decreto n.º 60.450, de 14 de abril de 1972. Regula a prática de educação física em escolas de 1º 

grau. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, v.126, n.66, p.6056, 13 abr. 1972. Seção 

1, pt. 1. 

 

Documentos eletrônicos online: 

AUTOR. Título. Local, data. Disponível em: &lt;...&gt;. Acesso em: dd mm aaaa.  

 

Exemplo: 

LOPEZ RODRIGUEZ, A. ¿Es la Educación Física, ciencia? Revista Digital, Buenos Aires, v.9, n. 62, jul. 

2003. Disponível em: &lt;http://www.efdeportes.com/efd62/ciencia.htm&gt;. Acesso em: 14 janeiro 2017. 
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HERNANDES, E. S. C. Efeitos de um programa de atividades físicas e educacionais para idosos sobre o 

desempenho em testes de atividades da vida diária. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v. 

2, n. 12, p. 43-50, 05 jun. 2004. Quadrimestral. Disponível em: 

&lt;https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/viewFile/555/579&gt;. Acesso em: 05 jun. 2004. 

 

Observações: 

 

 Formato A4. 

 Fonte Times New Roman tamanho 12. 

 Citações com mais de três linhas, fonte tamanho 10, espaçamento simples e recuo de 4cm da margem 

esquerda. 

 Notas de rodapé, fonte tamanho 10. 

 O espaçamento entre linhas deve ser 1,5.  

 O início de cada parágrafo deve ser recuado de 2cm da margem esquerda. 

 As margens das páginas devem ser: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 2cm. 

 O número da página deve aparecer na borda superior direita, em algarismos arábicos, inclusive das 

Referências e Anexos, somente a partir da  Introdução, embora todas sejam  contadas a partir da folha 

de rosto. Não contar a capa para efeito de numeração. 


