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Abre seleção para participantes do
grupo PET/Educação Física.

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Estadual de Maringá, no uso das
atribuições e considerando:
o contido no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial
– PET;
a Portaria n.º 976, de 27 de julho de 2010, do Ministério da Educação, republicada
no D.O.U em 31 de outubro de 2013.

TORNA PÚBLICA:
A abertura de seleção de alunos/as para o Programa de Educação Tutorial, do Grupo
PET Educação Física, da Universidade Estadual de Maringá.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Poderão candidatar-se ao grupo PET Educação Física alunos/as que
atenderem aos seguintes requisitos:
1.2. Estar regularmente matriculado/a como estudante de graduação no 1º, 2º
ou 3º ano do curso de Educação Física − turno integral ou como estudante de
graduação no 1º, 2º, 3º ou 4º ano do curso de Educação Física − turno noturno;
1.3. Apresentar bom rendimento acadêmico, de acordo com os parâmetros
fixados pelo colegiado máximo de ensino de graduação da IES, considerando
especificidades de alunos/as que iniciam o 1º ano do curso (nesse caso, o bom
rendimento acadêmico será considerado com base no histórico do ensino médio);
1.4. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do
programa;
1.5. Os/as interessados/as deverão fazer a inscrição online no período de 20 de
julho a 05 de agosto de 2022, com envio de e-mail para a Pró-Reitoria de Ensino
(programaspen@gmail.com)
e
cópia
para
o
PET
Educação
Física
(petdefuem@gmail.com). Assunto: Processo Seletivo PET Educação Física. Corpo
do texto: Nome completo, telefone para contato e e-mail de comunicação. Anexos no
formato PDF:
1.5.1. Curriculum Vitae com foto, ou Curriculum do sistema Lattes (CNPq) com
foto;
1.5.2. Histórico escolar resumido, acessado e impresso pelo menu do/a aluno/a
da UEM (no caso de estudante de 1º ano, apresentar histórico escolar do ensino médio);
1.5.3. Fotocópias dos certificados (cursos, estágios e outros), se houver;
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1.5.4. Fotocópias dos documentos de identificação pessoal: RG, CPF e RA;
1.5.5. Autonarrativa (mínimo: 20 linhas; máximo: 30 linhas): texto que apresente
introdução, desenvolvimento e conclusão, com parágrafos autônomos e bem articulados.
O texto deve ser orientado por um ponto de vista claro (do começo ao fim), que apresente
uma fala de si (o que gosta de fazer, como atua no coletivo, qualidades, aspectos
pessoais a serem melhorados, entre outras informações que julgar apropriadas).
2. CRITÉRIOS E CALENDÁRIO DE SELEÇÃO:
2.1. De 06 a 07 de julho: Análise de currículo e histórico escolar dos/as
candidatos/as.
2.2. Dia 10 de agosto: Dinâmica de grupo presencial com os/as candidatos/as,
com horário previamente agendado por e-mail.
2.3. De 11 a 12 de agosto: Análise das autonarrativas dos/as candidatos/as.
2.4. De 15 a 17 de agosto: Entrevista presencial com os/as candidatos/as, com
dia e horário previamente agendados por e-mail.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
3.1. A ausência do/a candidato/a nas etapas de dinâmica presencial e entrevista
do processo de seleção, assim como o envio inadequado da documentação acarretarão
em desclassificação.
3.2. Petianos/as que pretendem participar do processo de seleção de bolsista são
incentivados a acompanharem uma reunião do PET Educação Física para conhecerem
melhor a dinâmica do grupo, sem que a presença ou a ausência nessa reunião traga
implicações ao processo seletivo. O convite se estende para as reuniões que ocorrem
às segundas feiras, das 17h10 às 19h10.
3.3. Alunos/as de graduação, participantes de programas de bolsas oferecidos
pela instituição, bem como alunos/as participantes de projetos de pesquisa, ensino e
extensão, têm como benefício desconto nas mensalidades do Instituto de Línguas,
conforme Resolução nº 016/2012-CAD.
3.4. O valor da bolsa é de R$ 400,00 e a previsão é que os aprovados iniciem
suas atividades no PET uma semana após a divulgação do resultado final da seleção
em edital da Pró-Reitoria de Ensino.
3.5. Alunos(as) bolsistas de outros programas, tais como PIBIC, PIBID e
PROINTE não poderão, caso sejam selecionados para o PET, acumular bolsas, devendo
assim declinar de uma delas.
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3.6. O resultado final da seleção será publicado em Edital pela Pró-Reitoria de
Ensino.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 06 de julho de 2022.

Profa. Dra. Alexandra de Oliveira Abdala Cousin

Pró-Reitora de Ensino

