
 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

EDITAL N° 018/2020 – PROEG/UFMT 

SELEÇÃO DE TUTOR PARA O GRUPO PET CONEXÕES: DIÁLOGO COM A 

COMUNIDADE 

 

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 Seletivo de Tutor para 

o Programa de Educação Tutorial - PET Conexões: Diálogo com a comunidade que trata a Lei 

11.180 de 23 de setembro de 2005 e a Portaria MEC nº. 976 de 27 de julho de 2010 de acordo 

com as informações do quadro abaixo: 

Grupo Das condições  

I. Requisitos 

Básicos 

1. Pertencer ao quadro permanente da instituição, sob contrato 

de regime integral e dedicação exclusiva. Titulação de doutor 

e excepcionalmente mestre, com justificativa; 

2. Não acumular outro tipo de bolsa; 

3. Atuação comprovada na graduação, extensão e pesquisa, 

com produção correspondente, em especial nos projetos que 

competem à atuação no Grupo PET Conexões: Diálogo com 

a comunidade; 

4. Compromisso com 10 h/semana para o projeto PET 

Conexões: Diálogo com a comunidade; 

5.  sem prejuízo de outras atividades acadêmicas já assumidas. 

II. Candidatura Encaminhar pessoalmente ou por procuração, os seguintes 

documentos; 

1. Ofício encaminhado à comissão de seleção para Tutor PET 

Conexões: Diálogo com a comunidade; 

2. Carta de interesse em ser tutor PET, demonstrando 

conhecimento das diretrizes do programa; 

3. Declaração da Instituição, emitida pelo setor de recursos 

humanos, ou setor equivalente, indicando o regime de 

trabalho do candidato; 

4. Cópia do diploma de doutor ou, excepcionalmente, de 

mestre;  

5. Declaração do tutor indicando que não possui qualquer outro 

tipo de bolsa; 

6. A comprovação das informações de natureza acadêmica será 

feita da seguinte forma:  

a. Atividades de Ensino: Serão aferidas a partir da 

atuação efetiva do candidato a tutor na docência em 

curso de graduação, além da atuação em atividades 

da graduação nos últimos três anos. As atividades de 

graduação incluem: orientação de iniciação científica 

ou de trabalhos de conclusão de curso; participação 

http://www.ufmt.br/servicos/editais/outros_editais/editais_pet/#top
http://www.ufmt.br/servicos/editais/outros_editais/editais_pet/#top


em comissões específicas da graduação e 

participação em conselhos acadêmicos. Essas 

atividades devem estar registradas na plataforma 

Lattes ou relacionadas e comprovadas em 

documentos próprios, os quais deverão ser anexados 

à inscrição das propostas. 

b. Atividades de Pesquisa: Serão aferidas a partir da 

produção científica, técnica, artística e cultural do 

candidato a tutor nos últimos três anos. Essas 

atividades devem estar registradas na plataforma 

Lattes. 

c. Atividades de Extensão: Serão aferidas a partir da 

atuação do candidato a tutor em projetos 

institucionais desenvolvidos no atendimento e 

capacitação profissional das comunidades e na 

disseminação do conhecimento na sociedade. Essas 

atividades devem estar registradas na plataforma 

Lattes ou relacionadas e comprovadas em 

documentos próprios, os quais deverão ser anexados 

à inscrição das propostas. 

7. O Currículo Lattes do candidato a tutor deve estar atualizado 

para consulta on-line, não sendo necessário o envio de cópia 

impressa. 

6. Demonstrar conhecimento dos projetos desenvolvidos pelo 

PET Conexões: Diálogo com a comunidade. 

III. Material de 

consulta aos 

candidatos 

1. Manual do PET e portarias correlatas; 

2. Projetos desenvolvidos e participação do PET Conexões: 

Diálogo com a comunidade 

IV. Comissão de 

Seleção  

TITULARES 

1. Alice Gabriela Campos de Almeida - interlocutora do PET; 

2. Aldi Nestor de Souza - Representante do comitê local de 

acompanhamento (CLAA-PET-UFMT); 

3. Lucas da Silva de Jesus - Representante dos bolsistas do PET 

Conexões: Diálogo com a comunidade; 
4. Valéria Filgueiras Dapper - Representante da PROEG/UFR; 

5. Eglen Silvia Pipi Rodrigues – Representante dos tutores PET; 

6. Julia Zanetti Rocca - A atual tutora do PET. 

SUPLENTES 

1. Amailson Sandro de Barros – Representante do CLAA; 

2. Carolina Cristelli Costa – Representante dos bolsistas do PET 

Conexões: Diálogo com a comunidade; 

 

V. Critérios de 

desempate 
 

Entrevista (peso 4);  

Análise do Projeto de intenções, motivações e planos de trabalhos 

(peso 4); 

Análise do Currículo LATTES (peso 2). 

VI. Local das 

inscrições  

As inscrições deverão ser tramitadas, via processo eletrônico no 

SEI, para a Gerência de Programas Especiais (PROEG – 

CFD/GPE).   



VII. Período de 

Inscrições 02 a 08 de dezembro de 2020. 

VIII. Data e 

Horário da Seleção 14 de dezembro de 2020 às 8h. 

IX. Local da 

Seleção Via Skype. 

X. Resultado 16 de dezembro de 2020. 

XI. Exercício 1º de janeiro de 2021. 

  

 

Cuiabá, 24 de novembro de 2020. 

 

 

Dra. Lisiane Pereira de Jesus 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

Portaria GR n° 435, de 15/10/2020 
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