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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27.04.1976
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874 de 19.12.1986
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14.12.2004

Edital PET.Economia nº 01/2017

Seleção de bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET
Cursos de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Feira de Santana

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições e
considerando a instalação e funcionamento do grupo PET em Economia, torna público que
estarão abertas inscrições para a seleção de bolsistas do Programa de Educação Tutorial –
PET - Cursos de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Feira de Santana no
período de 08 a 20 de março de 2017, no horário das 16:30 às 21:30 horas, na Secretaria do
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Av. Transnordestina, s/n, Campus Universitário –
Módulo III, as inscrições para Seleção de Bolsistas do grupo, de acordo com as condições que
se seguem.

1 Descrição do Programa de Educação Tutorial e do grupo PET Economia UEFS.

1.1 O Programa PET/MEC/SESu

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa governamental nacional, mantido pelo
Ministério da Educação (MEC), sob responsabilidade administrativa da Secretaria de Educação
Superior (SESu). Consiste em um grupo formado de 12 (doze) alunos bolsistas e até 6 (seis)
estudantes não bolsistas, que contam com a orientação de um professor (a) tutor (a), visando
propiciar condições para a realização de atividades que favoreçam a formação acadêmica de
cada integrante, bem como colaborar ao máximo para a melhoria do ensino nos cursos de
graduação e na universidade como um todo. Assim, cada integrante do grupo desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão, que dão condições para uma formação com
padrões científicos, técnicos, culturais e éticos nas diversas áreas de conhecimento. O
Programa é institucionalizado pela lei no 11.180/2005 e regulamentado pelas portarias MEC no

591/2009 e 976/2010 e pelo disposto no Manual de Orientações Básicas do Programa (2006).

1.2 Grupo PET em Economia / UEFS

Inicialmente instalado em 2007, o Grupo PET Economia-UEFS atualmente é formado por 12
estudantes bolsistas, um estudante não bolsista. O tutor em exercício do grupo é o professor
Rosembergue Valverde, lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. As motivações
para esse Edital de seleção são duas. Primeira, a substituição de um bolsista que irá deixar o
programa ao final desse semestre letivo (2016.1). Segunda, a formação de um cadastro de
reservas de seis bolsistas que poderão ocupar as vagas de voluntários no programa até que
surjam novas vagas como bolsistas.



2

2 Vagas e processo de inscrição

2.1 Este processo seletivo, para o PET em Economia, tem o objetivo de preencher 1 (uma) vaga
aberta para bolsista, visando completar o número de 12 (doze) membros bolsistas do grupo e
no limite de até 6 (seis) não bolsistas, do curso de ciências econômicas da UEFS.

2.2 As vagas para bolsistas e não bolsistas a serem preenchidas neste processo seletivo estão
destinadas aos estudantes regularmente matriculados no curso de ciências econômicas da
UEFS, observando o cumprimento das seguintes exigências:

a) Ser estudante regularmente matriculado no curso de ciências econômicas na UEFS,
cursando do segundo ao antepenúltimo semestre;

b) Ter expectativa de permanecer no programa até a conclusão do curso de graduação;

c) Não apresentar mais de uma reprovação pendente no histórico escolar;

d) Apresentar bom rendimento escolar, com média ponderada acumulada igual ou maior
a 6,0 (seis vírgula zero), sem contar reprovações em disciplinas já aprovadas;

e) Comprometer-se a dedicar, no mínimo, vinte horas semanais às atividades do grupo;

f) Não possuir outra fonte de rendimentos, inclusive bolsa de estudos, durante o
eventual recebimento da bolsa PET/MEC/SESu.

2.3 Os candidatos classificados se desejarem poderão participar como não bolsistas até o
limite de 6 (seis) estudantes sendo o que exceder esse número comporá um cadastro de
reserva, visando manter o número de bolsistas em 12 (doze) caso haja alguma desistência do
programa, sem que seja necessário realizar um novo edital de seleção para bolsistas.

2.4 Em caso de não haver aprovação de candidatos em número suficiente para suprir as vagas
existentes para bolsistas do PET deverão ser abertos novos editais, até que o número de vagas
seja preenchido.

2.5 Até um novo processo seletivo, a convocação de novos bolsistas dependerá da
disponibilidade de não bolsistas e do cadastro de reservas, respeitando a ordem de
classificação no processo seletivo.

2.6 As inscrições serão feitas pelo(a) interessado(a), pessoalmente, mediante o preenchimento
do requerimento de inscrição e da entrega dos seguintes documentos na ordem:

a) Curriculum lattes, devidamente cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br), com informações pessoais, atividades de pesquisa, ensino e
extensão realizados ou em curso, áreas de interesse, atividades profissionais, cursos de
línguas e certificações em cursos e palestras relativos à área. Devem ser anexadas cópias
dos comprovantes de participação em atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão
fornecidos pelas respectivas Pró-Reitorias, ou de outras atividades complementares,
caso o (a) candidato(a) tenha realizado ou esteja realizando atividades desta natureza;

b) Carta encaminhada ao Tutor, de uma lauda, contendo as justificativas do(a)
candidato(a) para pretender compor o programa, bem como a disponibilidade para
propor e realizarem grupo atividades que convirjam para a realização de atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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c) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Economia.

2.7 Não será permitida a inclusão de documentos após encerrado o período de inscrições.

3 Seleção e divulgação.

3.1 O processo de seleção será efetivado por uma Comissão de Seleção, que será composta
por:

 O Tutor do grupo PET em Economia;
 Um(a) tutor(a) de outro grupo PET MEC;
 Um(a) professor(a) indicado(a) pelo Colegiado do curso;
 Dois(as) estudantes membro do PET Economia UEFS;
 Um(a) estudante membro de outro grupo PET da UEFS;
 Um (a) estudante egresso do PET Economia UEFS.

3.1.1 Este processo ocorrerá na Sala MT57 do PET, nos dias 22 e 23 de Março de 2017, a partir
das 09:00 horas;

3.2 Serão avaliados a formação, o conhecimento e a aptidão do candidato, com base nos
seguintes itens (e peso relativo, entre parênteses):

a) Curriculum Lattes e Histórico Escolar (peso igual a 25%).
b) Carta direcionada ao tutor (peso igual a 25%).
c) Dinâmica em grupo (peso igual 25%).
d) Entrevista (peso igual 25%), na qual serão avaliados:

i) Compreensão sobre a relação entre ensino, pesquisa e extensão;
ii) Conhecimentos sobre a educação tutorial;
iii) Disponibilidade e motivação para a realização das atividades do PET

3.3 Serão atribuídos pontos de 0 a 10 (zero a dez), conforme critério da comissão, aos quesitos
indicados no item 3.2 deste Edital.

3.4 O desempenho de cada participante será avaliado com base nas disposições e da filosofia
indicadas pelo MEC para o programa. Tais atribuições constam no Manual de Orientações, que
pode ser encontrado no site:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&Itemid=480

3.5 A classificação final, em ordem decrescente de pontos, será usada para preenchimento das
vagas indicadas no item 2.3.

3.6 Serão utilizados como critério de desempate a maior pontuação na avaliação do histórico
escolar.

3.7 A divulgação do resultado será feita pela Comissão de Seleção aos interessados(as) até o
dia 23 de março de 2017.

3.8 Na hipótese de erros procedimentais e materiais, será admitido recurso, a ser apresentado
por escrito na Pró-reitoria de Extensão, até o dia 24 de março de 2017, explicitando com
clareza a natureza e as evidências do pedido.

3.9 O resultado da Comissão de Seleção e eventuais recursos serão apreciados e submetidos à
homologação pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, até 25 de março de 2017.
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3.10 Os candidatos aprovados devem confirmar o seu ingresso no grupo, comparecendo à Pró-
Reitoria de Extensão, para assinatura do Termo de Compromisso até o dia 27 de março de
2017. A não assinatura do termo de compromisso será entendida como desistência do(a)
candidato(a), passando a ser chamado(a) o(a)próximo(a) da lista de classificação final, até o
preenchimentodo quadro de vagas.

3.11 Um calendário resumido das etapas do processo é apresentado na tabela a seguir:

Etapa Data Local
Publicação do edital 08 de março de 2017 Diário Oficial do Estado
Período de inscrição 08 a 20 de março de 2017 Secretaria do DCIS
Homologação das inscrições 21 de março de 2017 Secretaria do DCIS
Processo de seleção 22 e 23 / março de 2017 Sala MT 57
Divulgação do resultado 23 de março de 2017 Secretaria do DCIS
Apresentação de recursos ao CLAA Até 24 de março de 2017 Secretaria do DCIS
Divulgação do resultado final Até 25 de março de 2017 Secretariado DCIS
Assinatura termo de compromisso Até 27 de março de 2017 Pró-Reitoria de Extensão

4 Disposições gerais

4.1 Será automaticamente excluído (a) do processo seletivo, o(a) candidato(a) que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos ou incompletos em quaisquer
das etapas da seleção.
b) Não cumprir quaisquer dos requisitos estabelecidos no Manual de Orientações
Básicas PET do MEC/SESu/DEPEM.

4.2 A seleção e a aprovação do(a) candidato(a) não implicarão em qualquer vínculo de caráter
empregatício com a universidade ou com outra instância.

4.3 Os casos omissos e/ou especiais serão decididos pela Comissão de Seleção.

4.4 Ao se inscrever nesta seleção, o(a) candidato(a) estará aceitando as normas estabelecidas
no presente Edital e, subsidiariamente, as normas do Programa de Educação Tutorial.

4.5 Os(as) candidatos(as) aprovados para as vagas de bolsistas farão jus a uma bolsa mensal,
durante o período de permanência, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Feira de Santana, 06 de março de 2017.

Evandro do Nascimento Silva
Reitor


