EDITAL DE CHAMADA INTERNA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL PET

A Pró –Reitora de Ensino do Estado de Minas Gerais (UEMG), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna público o Edital de chamada interna para seleção
de bolsistas para o Programa de Educação Tutorial PET- 2014.
1.INFORMAÇÕES GERAIS
1.1Sobre o programa
O PET é um programa que visa realizar o modelo de indissociabilidade do
ensino, da pesquisa e da extensão. Dessa forma, além de um incentivo à melhoria da
graduação, o PET visa estimular a criação de um modelo pedagógico para a
universidade, de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O PET tem por objetivo “promover a formação
ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou
indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a
cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de
graduação”. O projeto a ser desenvolvido pelo Grupo PET da FaE-UEMG
implementará um programa de formação tendo por eixo articulador o tema da
“Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil”, de modo a aprofundar o
estudo e reflexão em torno de um conjunto de referências capazes de contribuir para a
qualificação da intervenção a ser feita no âmbito da Educação Infantil. Além disso, o
projeto propõe a realização de oficinas de formação de professores que atuam em
escolas de educação infantil – preferencialmente em cidades da Região Metropolitana
de Belo Horizonte – visando à sensibilização das (os) profissionais e ao
desenvolvimento de atividades críticas tendo por objetivo a valorização da diversidade
racial.
1.2. Objetivo
O Edital tem como objetivo de instaurar um processo de seleção de estudantes para
atuarem como bolsistas no Programa de Educação Tutorial PET- 2014.
1.3. Cronograma
1.3.1. Inscrições: 23/09/2014 a 29/09/2014, 8h às 12h e de 14h às 18 h, Faculdade de
Educação- Sala do Centro de Pesquisa / Extensão – 9° andar.
1.3.2. Divulgação do resultado: 03/10/2014, 17 h, Faculdade de Educação- Sala do
Centro de Pesquisa / Extensão – 9° andar.
1.4. Das Inscrições
1.4.1. Formas de inscrição: preenchimento e impressão do formulário no site
www.uemg.br e entrega do mesmo de acordo com o item 1.3.1.

1.5. Requisitos para o Candidato
a) ser estudante regularmente matriculado no curso de Pedagogia da FaE/CBH/UEMG;
b) não ser bolsista de qualquer outro programa.
1.6. Da Seleção
1.6.1. Forma de seleção: Entrevista coletiva
1.6.2. Data e horário da seleção: 30/09/2014, às 17 h.
1.6.3. Local da seleção: Auditório da FaE 12º andar.

1.7. Da carga horária e valor da bolsa
1.7.1. Da carga horária: 20 horas semanais
1.7.2. Do valor da bolsa: R$ 400,00
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
2.1.A UEMG reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste edital, responsabilizandose pela divulgação em sua página eletrônica www.uemg.br.
2.2.É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio da página da UEMG
www.uemg.br, eventuais alterações e informações referentes a este processo seletivo.
2.3.A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implica o conheço e a aceitação
das disposições deste Edital.
2.4.Os casos omissos serão resolvidos pela Tutora Responsável pelo Grupo PET da
FaE-UEMG

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2014.
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