
 

 

 
 

 
 
               

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL N° 007/2020 – PROEG/UFMT  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna 

público o presente Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes bolsistas 

para o Programa de Educação Tutorial - PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18 de julho de 

2010 e de acordo com as informações do quadro abaixo: 

 

Grupo 

Contemplado  
PET Educação Interdisciplinar 

Número de vagas 05 Bolsistas 

04 Não bolsistas 

Requisitos Básicos 

para candidatar-se 

ao processo seletivo 

1. Estar matriculado em curso de graduação em: PEDAGOGIA, LETRAS 

PORTUGUÊS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU MATEMÁTICA 

durante o período 2020/1 e NÃO estar cursando: o primeiro ano ou 

primeiro semestre, nem último ano ou antepenúltimo semestre; 

2. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do 

programa. Deve haver disponibilidade de agenda somente no período da 

manhã ou da tarde, para dedicação de 04 horas diárias; 

3. Não estar recebendo outro tipo de bolsa (CAPES, CNPq, IES, ou outra 

bolsa institucional) ou optar por cancelá-la; 

4. Conhecer os seguintes documentos (para arguição na entrevista): 

 

a. Manual de Orientações Básicas do PET 

(http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes); 

b. Planejamento PET Educação Interdisciplinar no ano de 2020 

(https://drive.google.com/file/d/1JNVHo2jvvN6cqB0ng8nRKtou

Ukz1P8Cg/view?usp=sharing); 

5. Realizar a inscrição por meio do formulário do Google, em link 

disponibilizado neste Edital. 

6. Responder o questionário socioeconômico disponível no formulário do 

Google em: https://forms.gle/Fka6UmQwEcdfauJE7  

7. Possuir uma conta no SKYPE para poder participar da entrevista com a 

Comissão de Seleção na data estabelecida neste Edital.  

Local das Inscrições As inscrições serão feitas exclusivamente por meio do formulário no Google, 

disponível no link:  https://forms.gle/uQeXyDn5SM3QYVPaA, somente no 

período de inscrições. 

Período de 

Inscrições 
13/07/2020 a 19/07/2020 

Data e Horário da 

Seleção 

A seleção será realizada por meio de entrevista pelo SKYPE, entre os dias 

22/07/2020 e 24/07/2020, dependendo da quantidade de inscritos. Cada 

inscrito terá 20 min para ser arguido sobre o Manual de Orientações Básicas 

do PET, sobre os projetos planejados para 2020 e sobre questões pessoais. O 

cronograma de entrevistas (dia e hora) será enviado no e-mail informado na 

inscrição dos candidatos. 

Local da Seleção A entrevista será realizada por SKYPE, no link: 

http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes
https://drive.google.com/file/d/1JNVHo2jvvN6cqB0ng8nRKtouUkz1P8Cg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNVHo2jvvN6cqB0ng8nRKtouUkz1P8Cg/view?usp=sharing
https://forms.gle/Fka6UmQwEcdfauJE7
https://forms.gle/uQeXyDn5SM3QYVPaA


 

 

https://join.skype.com/sx51bLvW3FYX, disponível no dia e horário da 

entrevista. (https://www.skype.com/pt-br/) 

Divulgação do 

Resultado 
29/07/2020. Será enviado no e-mail informado na inscrição. 

Documentos para a 

Inscrição 

Anexar cópia do histórico escolar, cópia da Identidade (RG) e cópia do CPF 

no formulário do google. O histórico pode ser baixado por app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufmt.sti.app 

Informações eglenrodrigues@gmail.com, waine.jr@gmail.com  ou whatsapp - 98132-0574 

 

Cuiabá, 02 de julho de 2020 

 

 

Lisiane Pereira de Jesus 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFMT 
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