
                                     
                      
                             EDITAL 02/2021 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
 
1.1 O Programa de Educação Tutorial (PET) do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Milton Santos (IHAC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

obedecendo às orientações e os critérios do Manual de Orientações Básicas PET 

(MEC/SESu) informa que estão abertas as inscrições para seleção de bolsista visando 

o preenchimento de 3 (três) vagas para estudantes do BI em Ciência e Tecnologia e 

2 (duas) vagas para estudantes do BI em Saúde a partir do 3º semestre.  

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

O Programa de Educação Tutorial é vinculado à Secretaria de Educação Superior 

do Ministério da Educação (MEC/ SESu). Seu objetivo é ajudar a promover uma 

formação acadêmica ampla, de caráter interdisciplinar,  junto aos alunos de 

graduação, reforçando valores como cidadania e responsabilidade social, 

estimulando a excelência acadêmica e a melhoria do ensino de graduação, e 

fomentando atividades de pesquisa e extensão. 

O Programa de Educação Tutorial é regido pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro 

de 2005, conforme Portaria MEC nº 3.385 de 29 de setembro de 2005, com as 

alterações da Portaria MEC nº 591, de 18 de junho de 2009 e Portaria MEC nº. 976, 

de 27 de julho de 2010. 

 

1 - REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:  

1.1 Estar regularmente matriculada(o) no Curso do Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia ou no Curso do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

da Universidade Federal da Bahia;  

1.2 Estar cursando do terceiro (3º) ao quinto (5º) semestre letivo;  

1.3 Apresentar em seu histórico escolar, o coeficiente de rendimento global igual 

ou superior a 6,0;  

1.4 Não ser bolsista de qualquer outro programa de ensino, pesquisa, extensão 

e/ou estágios extracurriculares; 



                                     
1.5 Estar entre o terceiro e o quinto semestre dos cursos, a contar da data de 

ingresso na Universidade, independente da semestralização/ dessemestralização. 

Não serão contados os semestres que a(o) aluna(o) teve trancamento total.  

1.6 Ter uma carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para 

desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa.  

1.7 Ter disponibilidade para participar das reuniões semanais do PET IHAC que 

ocorrem nas sextas-feiras às 14h, de caráter obrigatório para bolsistas.  

 

2 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO:  

2.1) Histórico escolar acadêmico - atualizado e devidamente retirado do 

SIAC/UFBA, com código de autenticação;  

2.2) Ficha de Inscrição - preenchida na integralidade; 

2.3) Fotocópia do RG e CPF ;  

2.4) 1 (uma) foto atual - (Priorizar o rosto); 

2.5) Parte Escrita  - i) Memorial - descrição da trajetória de vida até o momento 

da inscrição (3 à 5 páginas); ii) Carta  - motivações para participação no PET IHAC 

como bolsista (1 à 3 páginas); iii) Proposta de intervenção - abordagem sobre o 

Programa de Educação Tutorial e sugestões de ações para o PET/IHAC relacionadas 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão (3 à 5 páginas). Com relação a configuração do 

arquivo, a fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, margem 

superior e esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm. O modelo da estrutura a ser 

seguido pelo Memorial e pela Proposta de intervenção está indexado a este documento 

(ANEXO A). 

2.6) Vídeo de apresentação (Opcional) - contendo informações pessoais e uma 

breve justificativa para participação do PET/IHAC com no máximo 3 minutos de 

duração. 

2.7) Todos os documentos devem ser encaminhados para o e-mail: 

petihac2021@gmail.com  

OBS: E-mails enviados após a data limite para inscrição não serão considerados. 

 

3 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:  

O processo seletivo será regido por este edital e será composto por duas etapas:  



                                     
3.1) A primeira etapa será de caráter eliminatório e ocorrerá no ato da inscrição 

a partir do envio e avaliação da Parte Escrita (Memorial + Carta + Proposta de 

intervenção) da(o) candidata(o), que deverá atender aos seguintes critérios: 

1. Criatividade e coesão textual; 

2. Respeito aos Direitos Humanos; 

3. Trajetória pessoal, estudantil e/ou profissional; 

4. Motivos de inserção no Bacharelado Interdisciplinar e no PET IHAC; 

5. Proposições de ações para o PET/IHAC nas áreas do Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

3.2) A segunda etapa será uma Entrevista com previsão de realização no dia 27 

de setembro de 2021 a partir das 14h. A plataforma de comunicação será o Google 

Meet e o link será enviado com antecedência para as(os) candidatas(os). A comissão 

que fará parte da entrevista será formada por dois bolsistas do PET IHAC, um tutor do 

Programa de Educação Tutorial da UFBA, um professor do IHAC e a tutora do PET 

IHAC. 

OBS: As (Os) candidatas (os) que não participarem no dia e horário marcado para a 

realização da última etapa, estarão automaticamente desclassificadas (os).  

 

4 - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS E EFETIVAÇÃO DE BOLSISTA:  

4.1 O presente edital prevê a aprovação de 5 (cinco) candidatas(os), sendo 3 (três) 

candidatas(os) do BI em Ciência e Tecnologia e 2 (duas) candidatas(os) do BI em 

Saúde para a categoria de bolsista, segundo a média alcançada no processo seletivo.  

4.2 O resultado do processo seletivo terá validade de 1 (um) ano. 

4.3 As(os) candidatas(os) não selecionadas (os) poderão ser suplentes daqueles 

que foram convocadas(os), dependendo da avaliação da banca examinadora. 

5 - PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO: 

5.1 Primeira etapa de caráter obrigatório: Inscrição e submissão dos documentos 
entre os dias 09 de setembro a 23 de setembro de 2021;  

5.2 Segunda e última etapa de caráter eliminatório: Entrevista realizada no dia 
27 de setembro de 2021, a partir das 14 horas. O link será enviado para cada candidato 
por email. 



                                     
5.4 Resultado da segunda e última etapa será divulgado nas redes sociais do 

PET/IHAC até o dia 28 de setembro de 2021. 

5.5 Todos os horários e resultados das etapas de seleção serão divulgados nas 
páginas do Instagram e do Facebook PET IHAC UFBA. 

6 - DA AVALIAÇÃO  

6.1 Os critérios de 1 a 5, presentes no item 3,  têm a nota máxima 20% dos pontos 
parciais conforme os critérios estabelecidos. 

6.1.1 A parte escrita e os documentos submetidos serão previamente conferidos 
pela banca de seleção. 

6.2 Serão considerados(as) aprovados(as) para a próxima etapa candidatos(as) 
que obtiverem nota igual ou acima de 60% dos pontos totais. 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta; 

7.2 A banca de seleção será formada pela atual tutora do programa, Profª Isa 
Beatriz da Cruz Neves (Bacharelado Interdisciplinar de Ciências e Tecnologia), por um 
professor representante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia ou do 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde; por um professor convidado, representante do 
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do Programa de Educação 
Tutorial; e dois representantes bolsistas do PET/IHAC, um do Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e outro do Bacharelado Interdisciplinar em 
Saúde; 

7.3 Serão consideradas (os) classificadas(os) as(os) candidatas(os) que obtiverem 
média geral, conforme item 6, igual ou acima de 60% dos pontos totais;  

7.4 Após a divulgação do resultado da segunda etapa, o candidato que não foi 
aprovado terá até 48h para buscar Recurso junto ao PET IHAC;  

7.5 Todos os casos não contemplados no presente edital serão resolvidos pela 
banca de seleção.  

8 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

8.2.1 Caso haja empate, serão seguidos os seguintes critérios, na seguinte ordem 
de prioridade:  



                                     
a) estudantes em situação de vulnerabilidade social com cadastro na PROAE; 

b) estudantes que sejam mães solo; 

c) estudantes provenientes de escolas públicas com renda familiar igual ou inferior a 
1,5 salários mínimos; 

d) estudantes recentes no IHAC com maior quantidade de semestres cursados; 

e) estudantes com maior coeficiente de rendimento. 

9 - DO MATERIAL QUE FUNDAMENTA A APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS  

DIAS, Ana Maria Iorio; FREITAS, Ana Lúcia Ponte. Educação Tutorial – do 
conhecimento teórico à experiência vivenciada por docentes e discentes da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_v.pdf>. 

Educação Tutorial no ensino presencial: a experiência singular do PET na PUCRS. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_ii.pdf>. 

GOULART, Daniel Franco; XAVIER, Bruno Toribio de L. Ensino, Pesquisa e 
Extensão consorciados: a fórmula do sucesso do Programa de Educação Tutorial/ 
Pet. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_iii.pdf>. 

KOLTERMANN, Paulo Irineu; SILVA, Eladir Luiza Trevellin. Educação tutorial 
no ensino presencial: a experiência do PET na UFMS. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_i.pdf> . 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS DO PET. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf>. 

MARTINS, Iguatemy Lucena. Educação Tutorial no Ensino Presencial – Uma 
análise sobre o PET. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_iv.pdf>. 

PEREIRA, João et al. PERCURSO UNIVERSITÁRIO: DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ENSINO DE NORMAS ACADÊMICAS. Disponível em: 
<https://editorarealize.com.br/editora/anais/join/2019/TRABALHO_EV124_MD4
_SA74_ID568_11072019140437.pdf>. 



                                     
 

 
 

Salvador, 03 de setembro de 2021 

 

 

________________________________________ 

Profª Drª Isa Beatriz da Cruz Neves 
          Tutora do PET/IHAC/UFBA 

 
 

 

________________________________________ 

Profº Drº Luís Augusto Vasconcelos da Silva 
Diretor do IHAC 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

ANEXO A:     

ESTRUTURA DO MEMORIAL, CARTA E 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

MEMORIAL1 
 
 
 

Foto do(a) candidato(a) 
 
 

 
Dados pessoais 
 
Nome: 
Data de nascimento: 
Endereço:      CEP:  
 Bairro: 
Sexo: 
CPF: 
Contato telefônico: 
E-mail: 
 
 
Dados acadêmicos: 
 
Curso:  
Matrícula: 
Ano de ingresso na UFBA: 
Pretende seguir outro curso após o BI? (  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, qual?   
 
 
 
Descreva a sua trajetória pessoal, estudantil e profissional 
 

 
 

CARTA2 
 

1 Quantidade de folhas: De 3 a 5 páginas (fora capa) 
Fonte: Times New Roman/Tamanho 12 
Espaçamento: 1,5 
Margem: Superior e Esquerda - 3,0 

   Inferior e Direita - 2,0 

 
 
2 Descreva quais habilidades você possui que podem ajudar nas atividades do PET e 
de que forma o PET pode ajudar na sua formação. Quantidade de folhas: De 1 a 3 
páginas (fora capa) 



                                     

 
Motivações para participação como bolsista do PET IHAC 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO3 
 

Fonte: Times New Roman/Tamanho 12 
Espaçamento: 1,5 
Margem: Superior e Esquerda - 3,0 

   Inferior e Direita - 2,0 
3 Quantidade de folhas: De 3 a 5 páginas (fora capa) 
Fonte: Times New Roman/Tamanho 12 



                                     

 
 

 
Abordagem sobre o Programa de Educação Tutorial e sugestões de ações 
para o PET/IHAC relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

 
 
 
 

 

 
Espaçamento: 1,5 
Margem: Superior e Esquerda - 3,0 

   Inferior e Direita - 2,0 


