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EDITAL PROEX nº 09/2018
EDITAL DE SELEÇÃO BOLSAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

TUTORIAL – PET CONEXÕES 

A Pró-Reitoria de Extensão faz saber que estão abertas inscrições de candidatos para bolsa no
Programa de Educação Tutorial - PET Conexões (7 vagas) até o dia 10 de agosto de 2018.

O Programa de Educação Tutorial - PET Conexões é um programa interdisciplinar que teve
origem a partir de atividades desenvolvidas no Programa Conexões de Saberes na UFMG.
Com o caráter de ação afirmativa, o PET Conexões se consolidou com bolsistas de trajetórias
populares, oriundos de escola pública e negros, tendo como objetivo fortalecer suas trajetórias
acadêmicas através de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

1. Na seleção serão observados obrigatoriamente os seguintes critérios:
 Estar matriculado em curso de graduação da UFMG.
 Ser  caracterizado  socioeconomicamente  pela  Fundação  Universitária  Mendes
Pimentel, responsável pela política de assistência estudantil da UFMG, nos níveis 1 ou 2;
 Ter  disponibilidade  de  20  horas  semanais,  com  possibilidade  de  participação  em
reuniões fixas nas quartas-feiras às 17 horas.

2. Serão observados na seleção, de maneira complementar:
 Auto-declaração de cor/raça (IBGE), contemplando os percentuais populacionais de
Minas Gerais (IBGE).
 Paridade de gênero;
 Alunos ingressantes (considerando os quatro primeiros períodos);
 Trajetória de participação em atividades coletivas cidadãs.

3. As inscrições serão feitas através do e-mail:  dife@proex.ufmg.br  indicando no assunto:
“Seleção PET Conexões”, anexando os seguintes documentos:
3.1 Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
3.2 Histórico completo com RSG (exceto no caso de alunos do primeiro semestre);
3.3 Comprovante de matrícula na UFMG referente ao semestre 2018/01 ou 2018/02;
3.4 Informar o nível de classificação na FUMP (no caso de calouros, essa informação ficará
pendente) e auto-declaração de cor/raça (IBGE).
3.5 Curriculum Vitae
3.6  Carta  de  intenções  -  escrever  acerca  do  seu  percurso  até  entrada  na  universidade,  a
participação em ações cidadãs e justificar porque gostaria de participar do PET Conexões.

4. A seleção compreenderá:
4.1  Atividade  escrita  presencial  sobre  a  temática  do  projeto  e  questionário  sobre  a
disponibilidade do candidato.
4.2 Análise dos documentos pela banca: atividade escrita, carta de intenções e histórico do
candidato.

5. A seleção será efetuada no dia  14/08/2018 às 8 horas, na sala 2060 da FAFICH, onde
deverão comparecer todos os candidatos inscritos.
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6. Cronograma:
Inscrição: até dia 10/08/2018
Seleção: 14/08/2018 às 8h, sala 2060/FAFICH

7. É compromisso do aluno bolsista:
7.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG e não ser beneficiário
de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais.
7.2. Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/),
7.3. Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Gestão do Programa de Educação
Tutorial - SIGPET.
7.4. Informar o número de sua conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa a
ser creditada.
7.5. Dedicar,  sem prejuízo de outras atividades  curriculares,  20 (vinte) horas semanais  ao
programa  ou  projeto,  cumprindo  as  atividades  estabelecidas  no  plano  de  atividades.
Comparecer nas reuniões gerais das quartas-feiras as 17 horas.

8.  São  motivos  de  desligamento  ou  substituição  de  bolsistas:  a  conclusão  do  curso  de
graduação; o trancamento de matrícula; a desistência da bolsa ou do curso; o abandono do
curso  e  a  prática  de  atos  não  condizentes  com o  ambiente  universitário,  nos  termos  da
Resolução  Complementar  no  03/2012  do  Conselho  Universitário  da  UFMG,  de  27  de
novembro de 2012; o não cumprimento das atividades previstas no plano de atividades do
bolsista, garantida a ampla defesa e o contraditório.

9. Dúvidas e informações pelo site:  https://ufmgpetconexoes.wordpress.com/ ou no e-mail:
conexoespetufmg  @gmail.com

10. Caso haja discordância do resultado desse edital, o candidato poderá entrar com recurso
através do e-mail utilizado na inscrição, dentro do prazo de 10 dias a contar da divulgação do
resultado.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2018

Profa. Dra. Claudia Andrea Mayorga Borges
Pró-Reitora de Extensão
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