
 

 
 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS  
 
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 critérios do Manual de Orientações Básicas PET           
(MEC/SESu) informa aos estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares dessa        
unidade que estarão abertas as inscrições para seleção de não bolsistas. A seleção             
visa o preenchimento de 6 (cinco) vagas, sendo 2 (duas) vagas para estudantes do BI               
em Artes, 2 (duas) vagas para estudantes do BI em Ciência e Tecnologia e 2 (duas)                
vagas para estudantes do BI em Humanidades. As vagas serão preenchidas visando a             
representatividade e inclusão no PET IHAC de estudantes indígenas, quilombolas,          
negros e pardos e pessoas com deficiência, em concordância com a especificidade            
interdisciplinar deste PET. 
 

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 dos Bacharelados         

Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia a partir do segundo          

semestre;  

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

ou superior a 6,0;  

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

e/ou estágios extracurriculares; 

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

desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa;  

 

1.2 - DA POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS  

1.2.1 A banca examinadora fará a análise do Termo de Autodeclaração (ANEXO            

A). 

1.2.2 A vaga destinada à população indígena, só será preenchida mediante a            

apresentação da cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios            

(RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido          

pela FUNAI, assinada por liderança local; 

1.2.3 Em caso de não preenchimento da vaga destinada para população indígena,            

a mesma será remanejada para pessoas com deficiência; 

1.2.4 A vaga destinada à pessoa com alguma deficiência, só será preenchida            

mediante a apresentação da cópia do laudo médico ou declaração de auxílio emitida             

pelo Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais (NAPE), assinada pela            

coordenadora do Núcleo; 

1.2.5 Em caso de não preenchimento da vaga destinada para pessoas com            

deficiência, a mesma será remanejada para pessoas autodeclaradas negras; 

1.2.6 Em caso de não preenchimento das vagas destinadas para pessoas           

autodeclaradas negras, as mesmas serão remanejadas para ampla concorrência; 

1.2.7 Em caso de eventuais suspeitas de fraudes, será convocada uma Comissão            

de Aferição Étnico-racial e de condição física e/ou cognitiva; 

1.2.8 A execução de fraude políticas afirmativas é considerada crime perante o            

Art. 299 do Código Penal, sendo classificado como crime de falsidade ideológica; 



1.2.9 As pessoas que se encaixarem no item acima estarão automaticamente           

desclassificadas do processo seletivo; 

1.2.10 50% das vagas serão direcionadas para a categoria de Ampla concorrência            

e os outros 50% serão para a categoria de Cotas. 

 

2 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO:  

2.1 Histórico escolar atualizado e devidamente retirado do SIAC, com código           

de autenticação;  

2.2 Ficha de Inscrição, a ser preenchida e anexada ao formulário disponível nas             

redes sociais do PET IHAC; 

2.3 Foto do RG e CPF;  

2.4 Foto visível do rosto; 

2.5 Entrega de um Memorial, na qual descreverá a sua trajetória de vida até o               

momento de inscrição para o PET IHAC; 

2.6 A quantidade mínima de folhas são três, mas não deve ultrapassar o             

número de cinco folhas. Para documentos em formato digital, a fonte deverá ser             

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, margem superior e esquerda           

3,0cm, inferior e direita 2,0cm. 

 

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, que será de caráter eliminatório para a segunda etapa,             

ocorrerá no ato da inscrição, a partir da qual será avaliado o Memorial da (o)               

candidata (o), que deverá atender os 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. Apresentação de justificativas sobre a importância e necessidade do PET. 

3.2 O modelo da estrutura a ser seguida pelo Memorial será divulgado            

juntamente com o presente Edital. 



3.3 As pessoas interessadas deverão enviar os documentos e as fotos em PDF             

para o formulário disponibilizado nas redes sociais do PET IHAC. 

3.4 As pessoas que não tiverem acesso à internet poderão se dirigir à sala do               

PET IHAC, localizado no 2º andar do PAF 5 na sala 206 B da UFBA, no período de                  

04 a 11 de novembro de 2019, no horário das 13h às 16h, para realizar a inscrição                 

no processo seletivo no computador disponível. 

3.5 A segunda etapa, que ocorrerá no dia 14 de novembro de 2019, no horário               

das 08:30h, na Sala 206-B, sede do PET IHAC, terá a estrutura de Dinâmica de               

Grupo, a partir da qual possibilitará a comissão conhecer melhor as pessoas            

candidatas à vaga. Serão levados em consideração os seguintes critérios: 

1. Capacidade de comunicação; 

2. Participação e colaboração; 

3. Entrosamento; 

4. Conhecimentos gerais e específicos relacionados à vaga pleiteada. 

3.6. A última etapa do processo seletivo será uma Entrevista das (os) candidatas             

(os) à vaga, no dia 14 de novembro de 2019, na sala 206-B, sede do PET IHAC,                 

entre às 10:00h até às 12:00h. 

OBS: As pessoas candidatas à vaga que não comparecerem no dia, local e horário              

marcado para a realização da Dinâmica em Grupo e Entrevista estarão           

automaticamente desclassificadas.  

 

4 - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS E EFETIVAÇÃO DE BOLSISTA:  

4.1 O presente edital prevê a aprovação de 2 candidatas (os) para a categoria de               

bolsista, sendo 1 (uma) direcionada para as(os) candidatas(os) do BI em Artes e 1              

(uma) para a(o) candidata(o) à vaga com maior pontuação de Ciência e Tecnologia e              

Humanidades. Outras 4 vagas na categoria de voluntária (o) serão direcionadas às            

demais pessoas, de acordo com a média alcançada no processo seletivo. Serão 4             

voluntárias (os) de ingresso imediato, podendo ser convocadas (os) para bolsista no            

momento em que surgirem vagas. 

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

4.3 As (os) candidatas (os) não selecionadas (os) de imediato serão suplentes            

daqueles que foram convocadas. 



5 - PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO: 

5.1 Primeira etapa de caráter obrigatório: Inscrição e submissão dos          
documentos entre os dias 04 de novembro a 11 de novembro de 2019;  

5.2 Segunda e a última etapa de caráter eliminatório: Dinâmica de Grupo            
seguida da Entrevista a ser realizada na sala do PET IHAC, no dia 14 de novembro                
de 2019, às 08:30 horas. 

5.3 Resultado da primeira etapa: 12 de novembro de 2019;  

5.4 Resultado da segunda e última etapa: 15 de novembro de 2019. 

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 3.1 e 3.5, possuem a nota máxima de                  
20% dos pontos parciais. 

6.1.1 O Memorial e os documentos submetidos serão avaliados pela banca de            
seleção composta por membros do grupo PET IHAC, pela tutora do PET IHAC e por               
um(a) tutor(a) de algum Grupo PET UFBA. 

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; 

7.1.1 O local de realização da inscrição, bem como os resultados de cada             
etapa da seleção, serão divulgados no site, nas redes sociais do PET IHAC e no Mural                
do PET IHAC (segundo andar PAF V);  

7.1.2 A banca de seleção será formada pela atual tutora do programa,            
Profª Drª Isa Beatriz da Cruz Neves (Bacharelado Interdisciplinar de Ciências e            
Tecnologia), por um professor representante dos Bacharelados Interdisciplinares; e         
por outro professor convidado, representante do Comitê Local de Acompanhamento e           
Avaliação (CLAA) do Programa de Educação Tutorial, 4 representantes dos (as)           
bolsistas e voluntários (as) do PET- IHAC. 



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

7.1.4. Serão consideradas (os) selecionadas (os) as (os) candidatas (os)          
que ocupem as vagas, de acordo com a ordem de pontuação total. 

7.1.5 Após a divulgação dos resultados de cada etapa, o candidato que            
não foi aprovado terá até 48h para buscar recursos junto ao PET IHAC;  

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

c) estudantes recentes no IHAC com menor quantidade de semestres cursados; 

d) 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>. 



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>. 

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>. 
 

Salvador, 04 de novembro de 2019 

 

________________________________________ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A: 
 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 
  
  
Formulário de Autodeclaração às modalidades de ingresso para Indígenas,         
Negros e/ou Quilombolas 
 
Eu, __________________________________________, CPF número    

____________________________, portador do documento de identidade no       

__________________________, declaro para o fim específico de atender ao         

Edital 01/2019 do Processo Seletivo para o PET IHAC que sou           

___________________________________________. 

  

Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

  

Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às            

exigências estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da         

penalização pelos crimes previstos em lei, à desclassificação do Processo          

Seletivo conforme as Disposições Finais do Edital de Seleção n. 02/2019 do            

PET IHAC. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salvador, ____ /_____ / _____ . 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 


