
 

EDITAL Nº. 001 /2013 –  GRUPOS PET/CONEXÕES DE SABERES 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

 

Os GRUPOS PET/CONEXÕES DE SABERES do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

PET da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizados no Campus Central e de 

Macaíba, no uso de suas atribuições legais, tornam público o presente Edital de abertura de 

inscrições para a seleção de bolsistas para os seguintes grupos: Comunidade Campo, Agua Viva, 

Comunidades Urbanas e Comunidade Urbana, de acordo com as condições definidas neste Edital. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Encontra-se disponíveis vagas de bolsas-PET para alunos de distintos cursos de graduação de 

graduação da UFRN – Campus Central e Macaíba de acordo com a quadro abaixo: 

 

GRUPO Vagas Curso 

Comunidade Urbana – Tutora - 

dulcebentes@gmail.com 

 

01 Letras (português), 

01 Ciências da Computação 

01 Pedagogia 

01 Artes 

01 Educação Física 

Comunidade Campo – Tutora 

Irene Alves de Paiva 

irenealvesp@gmail.com 

 

 

 

01 Gestão de Politicas Publicas 

01 Letras/Portuguesa 

01 Matemática 

01 Serviço Social 

Comunidades Urbanas – Tutora 

Iris Maria de Oliveira 

petconexoes.urbano@gmail.com 

 

01 Matemática (Licenciatura) 

02 Letras/Português 

Agua Viva – Tutora Karina 

Ribeiro 

karinaribeiro.08@gmail.com 

 

01 Zootecnia 

01 Engenharia de Aquicultura 

01 Agronomia 

01 Enfermagem 

01 Ciências Contábeis 

01 Pedagogia 
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2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 21 de junho de 2013 através do 

preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I do presente edital) e envio da mesma juntamente com 

histórico escolar (arquivo em PDF) e comprovante de matrícula (arquivo em PDF) para os e-mails 

dos tutores relacionados no quadro de vagas. 

 

2.2 – É obrigatório o aluno se encontrar registrado no Cadastro Único de bolsas da UFRN. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

4.l. Estar inscrito no Cadastro Único de bolsistas da UFRN conforme Resolução 169/2008 - 

CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008. 

4.2 Ter ingressado na UFRN nos exames vestibulares 2012 ou 2013; 

4.3. Possuir renda familiar de até TRÊS salários mínimos; 

4.4. Morar em bairros ou áreas com maior concentração de pobreza em Natal e região 

metropolitana. Preferencialmente alunos que habitem São Gonçalo ou bairros próximos, região 

norte de Natal, Felipe Camarão e Parnamirim, que são locais onde são desenvolvidas atividades de 

extensão.  

4.5. Escolaridade dos pais não superior ao ensino fundamental; 

4.6. Provir de escola pública; 

4.7. Ter histórico de participação em atividades coletivas cidadãs em suas comunidades de origem 

(critério complementar). 

4.8. Ter demandado bolsa de assistência estudantil de qualquer natureza. (critério complementar). 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo constará de análise da documentação solicitada (ficha de inscrição, 

histórico escolar e comprovante de matrícula) e entrevista, que será realizado no dia 26 de junho 

de 2013, quarta feira, no horário de 14h as 18h, na sala G6 no Setor II de aulas.   
5.2. A qualquer tempo, o aluno poderá ser excluído do processo seletivo, desde que verificada 

qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos apresentados ou o acúmulo 

de outro tipo de bolsa; 

5.3. A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade 

deste. 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1. Os resultados serão divulgados pela PROGRAD e no site do PET Conexões de Saberes - 

www.petconexoesufrn.com.br (clicando em “Notícias”) até o dia 02 de julho de 2013. 

 

7. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO PET CONEXÕES E DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

7.1. O PET é um programa permanente. Os atuais projetos dos Grupos PET CONEXÕES DE 

SABERES / GRUPO COMUNIDADE URBANA e CAMPO integrado ao Programa De Educação 

Tutorial desenvolvido pela UFRN será executado até dezembro de 2013. 

7.2. As atividades do bolsista são regulamentadas pela Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 

2010 com alterações feitas pela Portaria MEC 343, de 24 de abril  de 2013 e devem ser 

cumpridas nos dias e horários determinados pelo Professor Tutor, observada as exigências das ações 

de natureza formativa e de pesquisa, as necessidades das ações desenvolvidas nas comunidades e a 

disponibilidade de horário dos alunos. Neste sentido as atividades são desenvolvidas em horários 

alternativos às atividades de aula dos alunos nos seus respectivos cursos, podendo ocorrer nos finais 

de semana (sábados e/ou domingos). 

7.3. O estudante bolsista de grupo PET-Conexões receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 

400,00 (Quatrocentos reais). 

http://www.petconexoesufrn.com.br/
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7.4. O estudante bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos: 

I - conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação; 

II - desistência; 

III - rendimento escolar insuficiente; 

IV - acumular duas reprovações em disciplinas após o seu ingresso no PET; 

V - descumprimento das obrigações junto às Pró-reitorias de graduação e de extensão, ou 

equivalentes; 

 

8. DAS DISPONIBILIDADES 

8.1. Dedicar 20 horas semanais às atividades da bolsa; 

8.2. Ter disponibilidade para participar das atividades formativas oferecidas pelo PET, assim como 

de atividades de articulação e integração com os demais grupos de PET da UFRN, articulações 

regionais e nacionais de alunos do PET. 

 

9. DOS CASOS OMISSOS 

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

 

 

 

 

Natal, 13 de junho de 2013 

 

 

 

 

Prof. Dra Karina Ribeiro 
Coordenação dos Grupos PET-Conexões de Saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


