
 

 
 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD 

Programa de Educação Tutorial - PET 
 
 

EDITAL Nº 022/ 2016 
SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA E NÃO BOLSISTA DO  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET HISTÓRIA 
 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROGRAD), torna público a abertura e estabelece normas à participação 
no Processo Seletivo para o preenchimento de vagas destinadas a estudantes do Curso 
de graduação em História, oferecido em Sobral, no Programa de Educação Tutorial em 
História (PET História). 
 
1. DAS VAGAS 

 
1.1. São destinadas 03 (três) vagas para alunos na modalidade Bolsista e 03 (três) 

para alunos na modalidade Não Bolsista (voluntário), perfazendo num total de 06 
(seis) vagas para estudantes do Curso de História da UVA, em Sobral. 
 

2. DA REMUNERAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NÃO REMUNERADA 
 

2.1. Os estudantes selecionados na modalidade Aluno Bolsista receberão bolsa 
mensal da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 
(SESu/MEC), no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). 

2.2. Os estudantes selecionados na modalidade “Aluno não Bolsista” (voluntários), ao 
final de 02 (dois) anos de atuação no PET História, farão jus a um certificado de 
participação, de teor idêntico ao do Aluno Bolsista, emitido pela UVA, com a 
identificação da modalidade de atuação no Programa. 
 

3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Os candidatos à seleção de que trata este Edital, tanto na modalidade Aluno 
Bolsista quanto na modalidade e Aluno não Bolsista (voluntários) deverão 
atender aos seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro ou possuir visto de permanência no país; 
b) Estar regularmente matriculado no Curso de História da UVA entre o 2º e 5º 

Período, no ato da inscrição; 
c) Ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) Igual ou superior a 7,0 (sete); 
d) Estar em dia com as obrigações militares (para o sexo masculino) e eleitorais; 



 

 
 

e) Ter disponibilidade de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, no período de 
vigência da bolsa, para desenvolver as atividades do PET História, sem 
prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

f) Poder iniciar as atividades relativas ao Programa imediatamente após a sua 
convocação, em caso de aprovação; 

g) Não ter vínculo empregatício ou ser beneficiário de outros programas de 
bolsas acadêmicas. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES  
 

4.1. As Inscrições dos candidatos serão recebidas no período de 25 a 29 de abril de 
2016, nos turnos da manhã e da noite, na Coordenadoria do Curso de História da 
UVA, no campus do Junco. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 
 

5.1. No Ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo 01); 
b) Carta de Intenção do aluno, manuscrita, com as motivações para participar 

do Programa e indicando conhecer (ter lido) o “Manual de Orientações dos 
Grupos PET” (Anexo 02); 

c) Uma via impressa do Histórico Acadêmico no qual conste o Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA) e comprovante de regularidade de matrícula 
em 2016.1; 

d) Uma cópia atualizada do Currículo Lattes ou Vitae; 
e) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais para 

as atividades do PET, no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas 
atividades discentes regulares (Anexo 03); 

f) Declaração de disponibilidade para iniciar as atividades relativas ao Programa 
imediatamente após ser convocado (Anexo 04); 

g) Cópia da Identidade e CPF. 
 

5.2. A inscrição só será efetivada após a entrega de toda a documentação exigida. 
 

6. DA SELEÇÃO 
 

6.1. A Seleção de alunos bolsistas e alunos não bolsistas (voluntários) do PET 
História/UVA será feita pela Comissão de Seleção, constituída por 02 (dois) 
membros professores e um bolsista do PET História/UVA, dentre eles o Tutor do 
PET, podendo a Comissão de Seleção solicitar apoio de outros professores para 
as atividades de seleção. 

6.2. A avaliação constará das seguintes etapas: 



 

 
 

a) Etapa 1: Análise da Carta de Intenção, de caráter eliminatório, estando apto à 
etapa seguinte o Candidato que obtiver nota mínima de 7,0 (sete) pontos; 
Análise do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); Análise do Currículo 
Lattes ou Vitae; e  

b) Etapa 2: Entrevista com o candidato aprovado na 1ª Etapa da Seleção. 
 

6.3. A Carta de Intenção deverá ser manuscrita em uma lauda, pelo candidato. 
6.4. A Entrevista com os aprovados na 1ª Etapa da Seleção será realizada na Sala do 

PET, no campus do Junco, no horário de 8h30min às 11h30min. As Datas das 
entrevistas serão indicadas juntamente com a lista de classificados na 1ª Etapa 
da Seleção. 

6.5. Os resultados serão divulgados, com as notas, em ordem decrescente, sendo 
selecionados os candidatos que obtiverem as melhores notas, de acordo com as 
vagas estabelecidas, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para a aprovação, numa 
escala de zero a 10 (dez) pontos. 

6.6. Os candidatos classificados e selecionados dentro do número de vagas para 
alunos não bolsistas (voluntários) assinarão Termo de Compromisso específico. 
 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 

7.1. O Cronograma de Atividades do Processo Seletivo seguirá o disposto no Quadro 
01, abaixo: 
 

Quadro 01: Cronograma de Atividades Processo Seletivo Programa de Educação 
Tutorial em História (PET História). 

Data Atividade 

25/04/2016 a 
29/04/2016 

Período de inscrição (coordenação do curso) 

02/05/2016 Divulgação das inscrições deferidas 

03/05/2016 Análise do currículo, histórico acadêmico, carta de intenção e IRA. 

03/05/2016 Divulgação dos aprovados na 1ª Etapa 

04/05/2016 Entrevistas com candidatos aprovados 1ª Etapa 

04/05/2016 Resultado Final 

05/05/2016 Homologação do Resultado Final 

06/05/2016 Assinatura do Termo de Compromisso 

06/05/2016 Encaminhamento dos documentos ao MEC/FNDE 

 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. A Inscrição dos candidatos implica a aceitação dos termos deste Edital. 



 

 
 

8.2. Os direitos e deveres dos alunos não bolsistas (voluntários) e as questões que 
envolvam o aluno não bolsista (voluntário); a tutoria e a própria seleção são 
regidas pelas recomendações do “Manual de Orientações Básicas Para os Grupos 
PET” (disponível em http://portal.mec.gov.br/pet), e pela legislação em vigor. 

8.3. Os Casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
(PROGRAD) e Comissão de Seleção. 
 

 
 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 11 de abril de 2016. 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Edvanir Maia da Silveira 
 Tutora do PET História 

 
 

____________________________________ 
Petrônio Emanuel Timbó Braga 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 
 

____________________________________ 
Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.mec.gov.br/pet
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ANEXO 01 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Aluno: 
 

Curso: 
 

Endereço:                                                                                                  Nº: 
                                                                                      

Bairro:                                                                     Cidade: 
                                                         

CEP:                                                        Telefone: (     ) 

E-mail: 
 

CPF:                                                               RG: 

 
Observações: Caso seja selecionado, o aluno deverá apresentar comprovante de 
situação cadastral do CPF que pode ser obtido em: 
HTTP//www.receita.fazenda.gov.br/Apliacaoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica;asp 
 
 
 

Sobral-CE, _____ de _______________________ de 2016. 
 
 

Assinatura do candidato: __________________________________________________ 
 
Recebido por: ___________________________________________________________ 
 
Anexar: Carta de Intenção (Anexo 02); Histórico Acadêmico atualizado; Cópias RG e do CPF; 
Cópia do comprovante de quitação eleitoral e Certificado de Reservista (para homens); 
Declaração de disponibilidade para participar do Programa (Anexo 03); Declaração de 
disponibilidade para iniciar as atividades imediatamente após ser convocado (Anexo 04). 
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ANEXO 02 
CARTA DE INTENÇÃO DO ALUNO 

(Por que quero participar do PET?) 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 
ASSINATURA DO ALUNO: __________________________________________ 
EM: ____/____________/_______. 
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ANEXO 03 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 
Eu, ___________________________________________________, estudante 

do Curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) declaro 

para os devidos fins que dedicarei, no mínimo de 20 (vinte) horas semanais, no 

período de vigência da bolsa, às atividades do PET História/UVA, sem prejuízo 

às minhas atividades discentes regulares. 

 
 

Sobral-CE, ____ de ___________________ de 2016. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, ______________________________________________________, declaro 

para os devidos fins que assumirei, de forma imediata, as atividades do 

Programa PET História, quando convocado. 

 
 
 

Sobral-CE, ____ de ___________________ de 2016. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


