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E D I T A L    D E    S E L E Ç Ã O 

 

 

A coordenação do Programa de Educação Tutorial do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal de Pelotas faz saber que, no período de 03 a 05 outubro do 

corrente ano, estarão abertas as inscrições para a seleção de: 

 

- 01 (um) novo candidato a bolsista 

 

Obs: a vaga será preenchida independentemente do curso, segundo a 

classificação geral. 

 

 

 

 1. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições estarão abertas no período de 03 a 05 de outubro de 2011 e 

deverão ser realizadas na sala do PET Artes Visuais, número 315 do Centro de 

Artes, das 10 às 12h e das 14 às 18h. O candidato deverá apresentar no ato da 

inscrição os seguintes documentos: 

 

1.1. Ficha de inscrição e carta de intenções (ver anexos 1 e 2); 

1.2. Histórico escolar atualizado (preferencialmente fornecido pelo DRA);  

1.3. Currículo (contendo comprovantes fotocopiados e preferencialmente na 

plataforma Lattes); 

1.4. Proposta de atividades para desenvolvimento de projeto de Pesquisa, de 

Ensino e/ou de Extensão para o período de 06 meses segundo modelo (ver anexo 

3); 

1.5. Portfólio. 

 

 



 

 

 

 

 2. REQUISITOS: 

 

2.1. Estar regularmente matriculado no quarto semestre de um dos seguintes 

cursos: Bacharelado em Artes Visuais, Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado 

em Design Gráfico e Cinema de Animação; ou estar no terceiro semestre do curso 

Bacharelado em Design Digital; 

2.2. Apresentar coeficiente de rendimento maior ou igual a 7 (sete); 

2.3. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para às atividades do Programa; 

2.4 Não acumular bolsas dentro ou fora da instituição. 

 

 3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO: 

 

Terminado o período de inscrições, no dia 7 de outubro será divulgado o local, 

data e horário de avaliação de cada candidato e sua ausência implicará em 

eliminação do mesmo nesse processo seletivo. 

 

3.1 A comissão de seleção será composta por: 

3.1.1. Tutor do Grupo PET - Artes Visuais;  

3.1.2. Coord. do Colegiado do Curso de Artes Visuais; 

3.1.3. Tutor convidado;  

3.1.4. Bolsistas do PET Artes Visuais.. 

 

3.2 Os candidatos serão avaliados segundo: 

3.2.1 Carta de intenções, currículo e proposta de atividades; 

3.2.2 Entrevista; 

3.2.3 Apresentação oral de um ou mais trabalhos que o candidato considera de 

maior relevância na sua produção, incluindo a possibilidade de apresentação do 

portfolio; 

3.2.4 Desempenho acadêmico. 

 

3.3. Apoio aos interessados: 

3.3.1 De caráter não obrigatório, haverá uma conversa com os possíveis 

candidatos para o esclarecimento de dúvidas referentes ao Programa de 

Educação Tutorial e ao processo seletivo em aberto. A conversa será dia 28 de 

setembro, às 17:30 na sala 315; 

3.3.2. Também de caráter não obrigatório, haverá uma oficina de portfolio com 

objetivo de contribuir para a elaboração do mesmo durante o processo seletivo. A 

oficina ocorrerá dia 29 de setembro, às 19h na sala 210. 

 



 

 

 4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

A divulgação do resultado ocorrerá através do Colegiado do Curso de Artes 

Visuais e pelo Blog do PET, em 11 de outubro de 2011. Preenchida a vaga 

existente, os demais aprovados, a critério do PET- Artes Visuais, poderão ser 

incorporados quando houver desligamento de integrantes, desde que ainda 

preencham os requisitos para o ingresso no Programa, ou poderá ser realizado 

um novo processo de seleção. 

 

 5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar a maior 

média no histórico escolar. Se persistir o empate, os candidatos serão convocados 

a participarem de um sorteio que definirá o preenchimento da vaga.  

5.2. A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos 

emitidos nesse edital. O que não estiver previsto neste edital segue o Regimento 

Geral da Universidade Federal de Pelotas e o Manual de Orientações Básicas do 

PET. 

 

 

 

 

Fernando Igansi 

Tutor PET - Artes Visuais 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

 

26/09: publicação do edital; 

28/09: conversa com os interessados: às 17:30 na sala 315; 

29/09:  oficina de portfolio: às 19h na sala 210; 

03 a 05/10: inscrições na sala 315 (PET Artes Visuais): das 10 às 12h e das 14 

às 18h; 

07/10: divulgação do local, dia e horário das entrevistas e apresentações 

orais; 

11/10: divulgação do resultado 
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A N E X O  1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome completo: ____________________________________________________ 

Matrícula: ____________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________ 

RG: 

(c/ data de emissão e 

local) 

____________________________________________________ 

Telefone/celular: ____________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

Endereço 

completo: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Documentos 

entregues:  
(a ser preenchido pelo 

PET Artes Visuais) 

 

(    ) Carta de intenções 

(    ) Histórico escolar atualizado 

(    ) Currículo 

(    ) Proposta de atividades 

(    ) Portfolio 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura de quem recebeu a inscrição 
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A N E X O  2 

CARTA DE INTENÇÕES 

 

 

Nome completo 

do candidato: 

____________________________________________________ 

 

 

Dissertar brevemente sobre: 

 

 

 

 

1. Motivação para ingressar no grupo PET Artes Visuais; 

2. Perfil para desenvolvimento de atividades individuais e coletivas; 

3. Com seu ingresso, apresentar demais informações que julgar necessário 

para a qualificação do grupo. 
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A N E X O  3 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

 

Nome completo 

do candidato: 

____________________________________________________ 

 

Modalidade 

(    ) Ensino 

(    ) Pesquisa 

(    ) Extensão 

Título: ____________________________________________________ 

Palavras-chave: 

(máximo 3) 

____________________________________________________ 

Apresentação 

da proposta: 

(foco teórico e/ou 

prático) 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Motivação, 

antecedentes, 

justificativa: 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Método:  

(ações, metas, 

indicadores) 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Cronograma: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Outras 

informações 

que julgar 

necessário: 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 


