
 

                                                  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

                          FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG 

                                         EDITAL N° 041/2021 – PROEG/UFMT 

                                  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

       PET CONEXÕES DE SABERES: 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 de Seleção de estudantes  bolsistas e voluntários para o Programa de 

Educação Tutorial – PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18 de julho de 

2010 Alterada pela Portaria 343 de 24 de abril 2013 e de acordo com as 

informações do quadro abaixo: 

Grupo Contemplado  PET – Conexões de Saberes: Diálogo com a Comunidade- Roo. 

Programa  O Programa de Educação Tutorial é desenvolvido por grupos de estudantes, 
com tutoria de um/a docente, organizados a partir de formações de graduação 
das Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   
O projeto “Conexões de Saberes: Diálogo com a Comunidade” tem como 
tutora a Profa. Dra. Raquel Gonçalves Salgado, do Curso de Psicologia. Ele 
inclui projetos de extensão e pesquisa nas áreas de educação e saúde, bem 
como atividades de ensino visando à produção de conhecimentos críticos 
sobre a sociedade, comprometidos com a justiça social e o desenvolvimento 
de ações voltadas ao diálogo da Universidade com a comunidade.  

Número de vagas  4 vagas: 2 (duas) para bolsistas e 2 (duas) para voluntários/as. 



Requisitos básicos 
para candidatar-se ao  
processo seletivo  

1. Estar na primeira graduação;   
2. Estar cursando do terceiro ao penúltimo semestre letivo da 

graduação (sétimo semestre para os cursos de 4 anos e nono 
semestre para os cursos de 5 anos), durante o período de 2021/1;   

3. Estar regularmente matriculado/a em um dos seguintes cursos:  
Enfermagem, Letras/Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Psicologia;   

4. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às 
atividades do programa;   

5. Ter disponibilidade aos finais de semana;   
6. Ter disponibilidade para reuniões semanais, às quartas-feiras, a partir 

das 17 horas;   
7. Caso queira se candidatar como bolsista, não estar recebendo outro 

tipo de bolsa (CAPES, CNPq, IES ou outra bolsa institucional), 
exceto do Programa de Bolsa Permanência (PBP) do MEC e auxílios 
moradia e alimentação, ou optar por cancelá-la;   

8. Participar do processo seletivo na data estabelecida neste Edital.  

 

 

 Observação: além dos requisitos acima relacionados, a seleção deverá 
considerar, com prioridade, os critérios historicamente estabelecidos pelo 
Programa “Conexões de Saberes: Diálogo com a Comunidade”, quais sejam:  

• Renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos;   

• Primeira geração de universitário/a da família (pai e mãe com, no 
máximo, Ensino Médio);   

• Oriundo de Ensino Médio em escola pública (mediante 

comprovação);  

• Preferencialmente, população T (transexual, travesti, transgênero),  

pessoas com deficiência, indígenas, negros/as (pretos/as e 

pardos/as).  

Processo seletivo  1. Carta de interesse, de uma lauda, contendo a apresentação sucinta 
do/a candidato/a e proposta de contribuições para os projetos que 
compõem o PET – “Conexões de Saberes: Diálogos com Comunidade”, 
demonstrando algum tipo de conhecimento e afinidade com esses 
projetos.   
 
2. Entrevista com a equipe do PET (tutora e discentes) para avaliar:   
a. interesses e pretensões na formação pessoal e profissional;   
b. proposta apresentada na carta de interesse;   
c. envolvimento com a comunidade;   
d. experiências prévias em atividades nas áreas de educação e saúde;  
e. disponibilidade de horários. 
   

3. Análise do histórico acadêmico.   

Local das inscrições  As inscrições deverão ser feitas via Formulário Google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScccvWWvq4C7Aa2KZXQG
zqe7y56-kvqSAdIVJS1CrsNzuztuA/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScccvWWvq4C7Aa2KZXQGzqe7y56-kvqSAdIVJS1CrsNzuztuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScccvWWvq4C7Aa2KZXQGzqe7y56-kvqSAdIVJS1CrsNzuztuA/viewform?usp=sf_link


Período de inscrições  De 06 a 27 de novembro de 2021.  

Resultado do 

deferimento das   

inscrições 

01 de dezembro de 2021, a partir das 08 horas.   
O resultado do deferimento das inscrições será enviado aos/às 
candidatos/as por e-mail, juntamente com o link do ambiente virtual, no 
qual ocorrerá a entrevista, e os horários da entrevista de cada candidato/a.  

Data e horário da   

seleção (entrevistas) 

06 e 07 de dezembro de 2021, a partir das 08 horas.  

Local da seleção  Ambiente virtual a ser enviado aos candidatos por e-mail.  

Divulgação do 

resultado  

09 de dezembro de 2021, a partir das 08 horas.   

O resultado final da seleção será enviado aos candidatos por e-mail.  

Documentos 
exigidos para a 
inscrição 

Faz-se necessário nomear, com o nome do/a candidato/a, cada um dos 

documentos abaixo listados, que deverão ser enviados para o e-mail 

2016.pet@gmail.com:  

1. Comprovante de matrícula;   

2. Planilha de notas ou histórico acadêmico;   

3. Cópia da Identidade e CPF;   
4. Cópia do comprovante de residência;   

5. Carta de interesse.  

Material de 
consulta aos/às 
candidatos/as 

1. Manual do PET;   

2. Projetos desenvolvidos no PET “Conexões: Diálogo com a 

Comunidade”.  

 

Informações sobre as 

atividades do PET 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Hu-T_OZbj6lGHBd-
gD65LJ0701XEIjR4?usp=sharing  

Início das Atividades O início das atividades se dará em 13 de dezembro de 2021, 

 

 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.   

       Prof. Dr. Adelmo Carvalho da Silva   

                                               Pró-Reitor de Ensino de Graduação  
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