MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
EDITAL N°33/ PROGRAD /2016 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO
BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
comunica que se encontram abertas as inscrições para o Programa de Educação
Tutorial no Curso de Licenciatura em História (PET– História), do campus
Seropédica, conforme convênio firmado entre o Departamento de Projetos Especiais
de Modernização e Qualificação do Ensino Superior/ Secretaria de Ensino Superior/
Ministério da Educação (DEPEM/SESu/MEC) e a Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ).
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Projeto PET-HISTÓRIA intitula-se “Práticas de História: dos arquivos para a
sala de aula”. Este edital destina-se ao processo de seleção de 03 (três) estudantes
bolsistas e 06 (seis) estudantes não bolsistas para compor o cadastro de reserva nestas
duas modalidades.
1.2 O PET constitui-se de um programa de educação tutorial desenvolvido em grupos
de alunos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino
superior do país, sob a tutoria de um docente, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; que tem por objetivos:
I - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência,
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
II - contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação;
III - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica;
IV - formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino
superior no país;
V - estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela
cidadania e pela função social da educação superior;
VI - introduzir novas práticas pedagógicas na graduação;
VII - contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de
formação na graduação; e
VIII - contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES,
por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e
de gênero.
1.3 Os grupos PET deverão contribuir para a implementação de políticas públicas e de
desenvolvimento em sua área de atuação, sendo que esta contribuição será considerada
por ocasião das avaliações periódicas.

2. São atribuições do aluno bolsista:
I - zelar pela qualidade acadêmica do PET;
II - participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
III - participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e
extensão;
IV - manter bom rendimento no curso de graduação;
V - apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor;
VI - publicar ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho acadêmico
por ano, individualmente ou em grupo.
VII - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados; e
VIII - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.
3. Requisitos para candidatura
3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação de Licenciatura em
História da UFRRJ DO 2º (segundo) ao 6º (sexto) períodos no campus Seropédica;
3.3 Não ser bolsista de qualquer outro programa;
3.3 Apresentar Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) igual ou superior a 6,0;
3.4 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20h) semanais às atividades do
programa.
4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições deverão ser realizadas por meio do envio de e-mail: 1) para o
endereço pethistoriaufrrj@gmail.com, 2) com o assunto “Inscrição para o PETHistória”, 3) sendo anexados os documentos listados abaixo em formato “PDF”. Com
exceção do documento que consta no item 4.1.4, todos os outros devem ser
digitalizados.
4.1.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II);
4.1.2 Histórico Escolar Atualizado;
4.1.3 Carta de intenções, escrita de próprio punho, datada e assinada, com no máximo
2(duas) laudas. O embasamento dos argumentos a serem apresentados na carta de
intenções, pelo (a) candidato (a), deverá dar ênfase ao Projeto do PET-História
disponível em:
http://r1.ufrrj.br/graduacao/PEThistoria/pages/main_menu/conquistas.html
4.1.4 Cópia do CPF do aluno.
5. BOLSAS E PERÍODO DE VIGÊNCIA
5.1 O (a) aluno (a) bolsista do Grupo PET-História deverá receber mensalmente uma
bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) paga diretamente pelo MEC/SESu
com fundos originados pelo FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da
Educação).
5.2 O (a) aluno (a) bolsista poderá manter a bolsa do Programa de Educação Tutorial
durante o período de suas atividades presenciais junto ao Curso de Graduação,
condicionada às avaliações de desempenho como bolsista e ao rendimento acadêmico
em geral, observadas as disposições da legislação vigente e do Manual de Orientações
Básicas do Programa:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338
-manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacaotutorial&Itemid=30192).
6. ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1 A seleção será composta por: Análise do Histórico Escolar, Análise da Carta de
Intenções, Prova Escrita, Entrevista com a Professora Tutora do Grupo PET-História
acompanhada de um atual bolsista do grupo e Publicação do Resultado em ordem
decrescente de classificação, através de uma lista nominal.
6.2 A prova escrita será realizada na sala do PPGH, no prédio do Programa de PósGraduação em História, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada na BR 465, KM 7, Seropédica, Rio de
Janeiro, com duração de duas horas.
6.3 Considera-se bibliografia obrigatória para a prova escrita:
FARIA, S.C.; “Introdução” e “Cap.I”. A Colônia em Movimento. Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1998, pp. 21-61.
BASSANEZI, M. S. “Os eventos vitais na reconstituição da história.” Em PINSKY,
C. B.; LUCA, T. R. de (orgs.) O Historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009.
6.4 As entrevistas serão realizadas na sala do PET-História, no prédio do Programa de
Pós-Graduação em História, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada na BR 465, KM 7,
Seropédica, Rio de Janeiro.
6.5 O resultado será publicado no mural da Secretaria do Curso de Graduação em
História no Instituto de Ciências Humanas e Sociais e no mural do PPGH no Prédio da
Pós Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada na BR
465, KM 7, Seropédica, Rio de Janeiro. Também estará disponível no endereço
eletrônico:
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/programas/programa-deeducacao-tutorial-pet/processo-seletivo-pet/
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O PET–História tem por objetivo geral contribuir para a formação de profissionais
de História (professores/pesquisadores) com uma visão social crítica do seu papel na
sociedade.
7.2 É um objetivo fundamental do Pet-História articular as diversas formas de
produção historiográfica à prática pedagógica, abrindo a pesquisa aos profissionais dos
ensinos fundamental e médio, por meio não somente de eventos públicos como de
material didático específico sobre a região.
7.3 Os estudantes participarão da realização de amplo trabalho de levantamento,
identificação e catalogação de fontes sobre a história da Baixada Fluminense dispersas
nos principais acervos do Rio de Janeiro (Arquivo Nacional e Biblioteca Nacional) e
de higienização, catalogação e digitalização das fontes históricas depositadas em
arquivos locais. Aqui é importante o rastreamento de fontes dispersas em arquivos
locais, como por exemplo, os registros paroquiais do século XIX, dos arquivos da
Cúria de Itaguaí e de Nova Iguaçu – primeira etapa no planejamento de atividades do
PET-História. O Laboratório de Acervo (LA) iniciará suas atividades com a
organização desses arquivos (os documentos serão reproduzidos através de

equipamento de fotografia digital). Procura-se, assim, criar condições para o posterior
desenvolvimento de projetos de pesquisa e, por conseguinte, para a introdução dos
alunos de graduação no trabalho com fontes documentais, oferecendo-lhes assim uma
formação profissional mais completa e estimulando o interesse pela História local e
regional.
7.4 Os estudantes participam ainda de atividades diversas que buscam oferecer uma
visão ampla e geral do ofício do historiador oferecendo ao bolsistas o acesso a
ferramentas de trabalho: informática, paleografia, língua(s) estrangeira(s), etc.
7.5 O aluno bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos:
I - conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de
graduação;
II - desistência;
III - rendimento acadêmico insuficiente;
IV - acumular duas reprovações após o seu ingresso no PET-HISTÓRIA;
V - descumprimento das obrigações junto à Coordenação do Curso de Graduação;
VI - prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou
com o ambiente universitário.
7.6 O aluno não bolsista terá prioridade para substituição de aluno bolsista, desde que
preencha os requisitos para ingresso no PET-HISTÓRIA à época da substituição.
7.7 Para assinatura do termo de compromisso os estudantes selecionados deverão
comparecer na sala do PET-História, no prédio do Programa de Pós-Graduação em
História, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, localizada na BR 465, KM 7, Seropédica, Rio de Janeiro, na data e
horário especificados no cronograma.
7.8 Os casos omissos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Graduação.

Seropédica, 21 de novembro de 2016.

Ligia Cristina Ferreira Machado
Pró-Reitora de Graduação
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ANEXO I – CRONOGRAMA

Eventos

Datas e prazos

Inscrição
Análise do Histórico Escolar e
Carta de Intenções

21 de novembro até 05 de dezembro de 2016
06 a 14 de dezembro de 2016

Prova Escrita
Entrevista
Divulgação do Resultado
Assinatura do Termo de Compromisso
dos (as) bolsistas selecionados (as)
Início das atividades no grupo

15 de dezembro de 2016, das 9h:00min às 11h:00min
16 de dezembro de 2016, a partir das 9h:00min
16 de dezembro de 2016 - 11h:00min
16 de dezembro de 2016, às 12h:00min
20 de dezembro de 2016
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

PET-HISTÓRIA

NOME:_____________________________________________________________________
MATRÍCULA: ___________________________ PERÍODO: ________
CPF:_____________________________________
TELEFONE: ______________________________
CELULAR: _______________________________
EMAIL: ____________________________________________________________________
EMAIL ALTERNATIVO:
___________________________________________________________________________

Seropédica, ____ de _________________ de 2016

_______________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

