
 

 

 

EDITAL Nº049/PROGRAD/2018 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DE 

GRADUAÇÃO PARA O GRUPO DIMENSÕES DA LINGUAGEM 

 

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº11.180, de 23 de setembro de 2005 e 

suas alterações, nas Portarias do Ministério da Educação nº3.385, de 29 de setembro de 2005; nº1.632, 

de 25 de setembro de 2006; nº1.046, de 7 de novembro de 2007; nº976, de 27 de julho de 2010; nº343, 

de 24 de abril de 2013 e na Resolução nº42, de 4 de novembro de 2013, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação; torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de 

bolsistas e não bolsistas de graduação do Programa de Educação Tutorial, para o Grupo Dimensões 

da Linguagem, do Câmpus Seropédica da UFRRJ. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O Grupo PET Dimensões da Linguagem tem como função primordial trabalhar em prol de 

públicos acadêmicos internos (alunos, docentes, técnicos e terceirizados) e externos (comunidades do 

entorno da UFRRJ), com o objetivo de acolher, visibilizar e atender demandas específicas de tais 

grupos. Tem-se como meta, acima de tudo, dar oportunidades aos alunos petianos participantes para 

construírem projetos em prol de um bem comum, tendo o respeito à diversidade social, cultural, de 

gênero, raça, credos e crenças como base. Além disso, prima-se, nesse grupo, por projetos de 

integração entre os grupos PET da UFRRJ, pela prática da pesquisa e pelo fomento ao ensino, 

coadunados com produtos, ações e programas de extensão a serem permanentemente desenvolvidos.  

1.2 Este grupo possui abrangência interdisciplinar, pois possibilita a concessão de bolsas para 

professores e estudantes pertencentes a um conjunto de cursos de graduação previamente definidos 

pela IES, que se articula institucionalmente ou em grandes áreas do conhecimento definidas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

1.3 Este edital destina-se a seleção de 5 (cinco) estudantes bolsistas e 6 (seis) não bolsistas, que 

integrarão o referido grupo. 

1.4 O Programa de Educação Tutorial é 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. 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, por meio de ações 

afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.  
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1.5 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. DEVERES DO(A)S ESTUDANTES BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 

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 - contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não necessariamente 

da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na instituição; 

VII - publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo; 

VIII - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos apresentados; e  

IX - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.  

 

3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1 Estar regularmente matriculado em qualquer Curso de Graduação da UFRRJ, cursando 

preferencialmente do 1º (primeiro) ao 6º (sexto) período real, no Câmpus Seropédica; 

3.2 Não ser bolsista de qualquer outro programa que seja incompatível ao recebimento de bolsa pelo 

programa PET; 

3.3 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do programa; ter disponibilidade 

para participar das reuniões semanais do grupo, todas as quintas-feiras de 14h às 17h. 

3.4 Preferencialmente, ter vida escolar pregressa em escola pública; 

3.5 Não ter vínculo empregatício ou estágio remunerado. 

 

4. BOLSAS E PERÍODO DE VIGÊNCIA 

4.1. O (a) aluno (a) bolsista do PET deverá receber mensalmente uma bolsa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) paga diretamente pelo MEC/SESu com fundos originados pelo Fundo Nacional 

para o Desenvolvimento da Educação. 

4.2. 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 ao qual está vinculado no Câmpus 

Seropédica da UFRRJ, condicionada às avaliações de desempenho como bolsista e ao rendimento 

acadêmico em geral, observadas as disposições do Manual de Orientações Básicas, do Termo de 

Compromisso e dos dispositivos legais vigentes do Programa de Educação Tutorial. 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1 Os documentos a seguir relacionados deverão ser entregues em envelope lacrado, identificado 

conforme o modelo abaixo com as informações digitadas, na sala do Departamento de Letras e 

Comunicação, no horário das 14h30min. às 20h, no prédio do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, situada na BR465, KM 7, Seropédica, Rio de 

Janeiro, CEP: 23897-000, na data prevista no cronograma (Anexo I). 

 

 

 

 

 

 

5.2 Documentos obrigatórios 

5.2.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e digitada (Anexo II); 

Processo Seletivo para o Grupo PET Dimensões da Linguagem 2018 

Nome completo: __________________________ 

Matrícula: _______________________________ 

Email: ________________________________ Tel:________________  

 

tel:________________


 

5.2.2 Cópia da Cédula de Identidade; 

5.2.3 Cópia do CPF; 

5.2.4 Cópia de comprovante de residência ou declaração original de moradia que esclareça a situação 

domiciliar; 

5.2.5 Histórico oficial da UFRRJ atualizado; 

5.2.6 Carta de Apresentação e Intenções, de até 6.000 caracteres (3 laudas), contando sobre a trajetória 

do candidato como aluno, além de uma descrição sumária a respeito de quais dos projetos do grupo 

Dimensões da Linguagem para 2018 (Anexo III) o candidato poderá contribuir com sua participação. 

O candidato poderá escolher até 2 projetos em curso. 

 

6. ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 A primeira etapa da seleção será a apresentação dos documentos obrigatórios listados no subitem 

5.2. Nesta etapa não será atribuída nenhuma pontuação, entretanto, a falta de qualquer um dos 

documentos implicará na desclassificação do(a) candidato(a). 

6.2 Serão avaliados o Histórico Escolar da Graduação, a Carta de Apresentação e Intenções e a 

Entrevista com os candidatos. 

6.3 O Histórico Escolar comporá 10% da nota final. Será avaliado o desenvolvimento acadêmico do 

estudante, para o qual ele poderá receber a pontuação máxima de 1,0 (um) ponto. 

6.4 A Carta de Apresentação e Intenções comporá 40% da nota final. Será avaliada a trajetória 

acadêmica e a motivação do estudante em participar dos projetos do grupo, para a qual ele poderá 

receber a pontuação máxima de 4,0 (quatro) pontos. 

6.5 A Entrevista comporá 50% da Nota final. Será avaliado o perfil de aderência do aluno às 

atividades desenvolvidas no grupo, para o qual ele poderá receber a pontuação máxima de 5,0 (cinco) 

pontos. 

6.6 Os candidatos serão convocados para a Entrevista por meio dos endereços de e-mail fornecidos 

na ficha de inscrição. 

6.7 A Nota Final será composta pela soma das notas do Histórico Escolar de Graduação, da Carta de 

Apresentação e Intenções e da Entrevista.  

6.8 Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem nota final igual ou superior a 6,0 (seis) 

e selecionados os que forem aprovados dentro do número de vagas. 

6.9 Como critério de desempate será considerada a capacidade do candidato em compreender e aderir 

aos projetos do grupo em curso para o ano de 2018. 

6.10 O resultado da seleção será divulgado no endereço eletrônico do Programa de Educação Tutorial, 

na página da Pró-Reitoria de Graduação: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-

graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/. 

6.11 Na ocorrência de vaga de aluno bolsista, os aprovados como não bolsistas assumirão 

automaticamente sua vaga se cumprirem os requisitos estabelecidos neste edital na época da 

substituição.  

6.12 Este edital terá validade de 2(dois) anos, prorrogável por igual período, em que os candidatos 

aprovados poderão ser convocados para suprir eventuais vagas. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 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 em disciplinas após o seu ingresso no PET; 

V - descumprimento das obrigações junto às Pró-Reitorias de Graduação, de Extensão, ou 

equivalentes e junto à Coordenação do Curso de Graduação; 

VI – descumprimentos dos deveres estabelecidos neste edital e na legislação do PET; 



 

V - prática ou envolvimento em ações não-condizentes com os objetivos do PET ou com o ambiente 

universitário; 

7.2 Para assinatura do Termo de Compromisso os estudantes selecionados serão convocados através 

dos e-mails fornecidos na ficha de inscrição. 

7.3 Os casos omissos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Seropédica, 20 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Joecildo Francisco Rocha 

Pró-Reitor de Graduação 

SIAPE 1195003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

 

Eventos Datas 

Inscrições 24/09 a 03/10 

Avaliação dos documentos 04/10 

Entrevista 08/10 

Resultado 09/10 

Assinatura do Termo de 

Compromisso e Início das 

atividades no grupo 
18/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO (digitada) 

 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

 

MATRÍCULA: ______________________ PERÍODO REAL: ________ SEXO: (   )M (   )F 

 

CPF:____________________________________ RG:_______________________________ 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR:________________________________________________________ 

 

DATA DE NASCIMENTO:____/____/________ 

 

NATURALIDADE:___________________________________________ 

 

TEL: ______________________________ CEL: _______________________________ 

 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

 

Nº:_________ COMPLEMENTO:_______________________________________________ 

 

BAIRRO:__________________________ MUNICÍPIO:_________________________ UF:_____ 

 

CEP:____________________ BANCO:___________________________________________ 

 

AGÊNCIA:_________________________ CONTA:_________________________________ 

 

EMAIL: ____________________________________________________________________ 

 

EMAIL ALTERNATIVO:______________________________________________________ 

 

 

Seropédica, _____ de _____________________de 2018. 

 

Declaro que concordo com todos os termos previstos no EDITAL N°049/PROGRAD/2018. 

Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como 

dos documentos anexados, considerando as implicações para a participação no processo seletivo do 

Programa de Educação Tutorial.  

 

_______________________________ 

(assinatura) 



 

 

 

ANEXO III – RESUMO DOS PROJETOS DO GRUPO EM 2018 

 

A proposta do grupo Dimensões da Linguagem para o ano de 2018, de natureza interdisciplinar, tem 

o objetivo de apresentar estratégias/caminhos para uma permanência qualificada dos alunos 

pertencentes a esse programa no âmbito de atividades extracurriculares diversas, integradas 

respectivamente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, que, por natureza, são indissociáveis. 

Conheça mais sobre o trabalho do nosso grupo em: . 

 

O grupo, atualmente, trabalha em cinco frentes de projetos: 

 

DIMENSÕES DA LINGUAGEM CORPORAL 

 

Proposta: Esse projeto teve início em 2017, numa parceria com o núcleo de Dança do Curso de 

Educação Física da UFRRJ, em que foram desenvolvidas atividades nos meses de outubro e 

novembro de 2017, no pátio do ICHS, com o projeto "Ritmos Latinos". A ideia foi oferecer aulas 

abertas de dança (com ênfase no resgate de nossa herança latina), sob a coordenação da estudante de 

educação física Rayla Santos Lopes, para trazer, no break do turno vespertino para o noturno (de 17h 

às 18h), a experiência do bem-estar físico, criar integração entre alunos, estudantes e técnicos do 

ICHS. Para 2018, a proposta é a oferta de cursos regulares, oferecidos pelos alunos de Educação 

Física da UFRRJ, sob o tema “Reeducação do Movimento e Consciência Corporal”, para a mesma 

comunidade, no mesmo período (outubro a novembro de 2018), além de trazer para a universidade o 

projeto de "Danças Circulares e Culturais dos Povos", em 2018/2019, com a ajuda e conhecimentos 

da facilitadora Valéria Rosa Pinto, fisioterapeuta, bailarina e terapeuta corporal.   

 

DIMENSÕES DA LINGUAGEM ACADÊMICA 

 

Proposta: Nesse trabalho, em desenvolvimento no segundo semestre de 2018, pretende-se oferecer 

um curso de formação complementar, para a comunidade petiana da UFRRJ, voltado ao entendimento 

do funcionamento global da linguagem acadêmico-científica. Para além das aulas regulares de 

metodologia científica ofertada pelas graduações em geral, esse curso, com duração inicial de 4 meses 

(setembro a dezembro de 2018) e 40 horas, objetiva discutir a natureza da linguagem acadêmica nos 

4 principais campos de atuação (Humanas, Agrárias, Biomédicas e Exatas), tratar das dificuldades da 

escrita acadêmica e seus gêneros, com especial ênfase para os modos de estruturação de artigos, 

papers, pôsteres, TCCs (relatórios, monografias), dissertações e teses. Além disso, visa trazer à luz 

os problemas e dificuldades muito comuns de estudantes, no que tange à menção autoral (direta e 

indireta) em textos acadêmicos, recorte bibliográfico adequado, modos de conduzir e tratar dados 

(pesquisas quali e quanti), somados a dicas para o ingresso nas pós-graduações de natureza stricto 

sensu.     

 

DIMENSÕES DA LINGUAGEM DA INTEGRAÇÃO 

 

Proposta: Esse viés de trabalho diz respeito a todas as ações que o Pet Dimensões desenvolve para 

integrar-se entre si, outros grupos PET da UFRRJ e membros da comunidade universitária. Nesse 

sentido, anualmente, são planejadas viagens culturais e a participação do PET Dimensões a outros 

grupos da universidade, a visita de outros PETs na reunião semanal do grupo e a participação em 

congressos como o Intrapet, Sudeste PET e Enapet. No ano passado, o grupo PET Dimensões 

organizou a ida da comunidade acadêmica do ICHS à Bienal do Livro (01 de setembro de 2017) e ao 

Instituto Inhotim (07 a 09 de novembro de 2017). Esse ano, o grupo participou expressivamente do 

Enapet na Unicamp, de 15 a 20 de julho de 2018, apresentando 2 trabalhos e ministrando 1 curso, 

http://r1.ufrrj.br/petdimensoes/projeto-2018/


 

além de ter organizado viagem à FLIP (Feira Internacional do Livro em Paraty), de 25 a 29 de julho 

de 2018. Como subprojeto de trabalho coletivo e integrador entre os PETs, foi criado o projeto 

intitulado “Florir ICHS”. Através da ideia de criar ambientes de convivência, permanência, 

sustentáveis e acolhedores, em espaços vazios da UFRRJ, o PET Dimensões da Linguagem, com o 

apoio de outros grupos PET da Universidade Rural e parceiros, desenvolveu uma proposta de projeto 

de extensão, idealizado no primeiro semestre e a ser executado no segundo de 2018, através da 

mobilização de mutirões de plantios de plantas ornamentais, medicinais, aromáticas e PANC (Plantas 

Alimentícias Não-Convencionais), em dois “jardins de inverno” do ICHS.  A escolha desse instituto 

se deu por ser um dos mais habitados do Câmpus Seropédica (cerca de 2500 pessoas por lá passam 

com frequência). Sendo assim, a proposta basilar desse projeto é envolver a comunidade acadêmica 

em uma nova forma de percepção do espaço público, através da relação entre o ambiente físico 

universitário e as pessoas que utilizam o local, buscando, através da seleção das espécies: preservar a 

biodiversidade, os conhecimentos ancestrais, científicos e culturais da flora brasileira. 

 

DIMENSÕES DA LINGUAGEM REPRESENTACIONAL 

 

Proposta: A representação social, como práxis, pode se consolidar por um enorme conjunto de ações 

e perspectivas. Na universidade, como campo de reflexão, há certamente um grande número de atores 

sociais que necessitam de visibilidade e representação de modo mais específico. Um dos braços desse 

trabalho, no PET Dimensões, se desdobra em dois, uma já em maturação e outro a maturar. O que 

está por vir e maturar é um trabalho em parceria com a PROAES (Pró-Reitora de Assuntos 

Estudantis), que diz respeito a ações de acolhimento das mães/pais estudantes na UFRRJ. Quanto à 

essa proposta, o que já temos são conversas iniciais com a COPAMA (Coletivo de Mães e Pais da 

UFRRJ), para pensar em estratégias de fortalecimento desse grupo junto à universidade, na busca de 

caminhos para ajudá-los, frente a suas necessidades. Outro projeto, já em andamento, diz respeito à 

identidade negra na universidade. Como primeiro projeto dessa linha de trabalho, voltada à 

representação racial, tem-se um evento em construção intitulado “A questão da negritude na diáspora: 

três aspectos sociais na construção da identidade negra” (25 a 27 de setembro de 2018), o qual propõe 

uma reflexão de caráter científico-acadêmico, juntamente ao aspecto cultural presente na essência da 

negritude, dando início a uma discussão sobre direitos humanos, questões culturais, construção 

identitária e políticas públicas educacionais e estatais para o estudante negro e sua permanência nas 

IES públicas. Esse evento conta com a participação de intelectuais e personalidades negras e negros 

conhecidos por suas pesquisas e representação na sociedade.  Eventos desse segmento representam 

importantes espaços para discussão e problematização de questões do interesse dos estudantes de toda 

comunidade universitária, desde os funcionários terceirizados, servidores públicos e a comunidade 

discente como um todo. Também se caracterizam como um momento de diálogo e troca de 

conhecimento acerca da dinâmica da racialidade que perpassa o cotidiano social. 

 

DIMENSÕES DA LINGUAGEM COMUNICACIONAL 

 

Proposta: Em uma ação de integração, que visou dar mais visibilidade aos 14 grupos PET da UFRRJ, 

propusemos e executamos a construção do “Portal dos Grupos PET da UFRRJ”, como subdomínio 

do link PET do portal da universidade. Com uma equipe multidisciplinar, composta por petianos dos 

cursos de Sistema da Informação e Jornalismo, todos membros do grupo PET Dimensões da 

Linguagem e outros colaboradores do curso de Jornalismo, foi desenvolvido um site informativo 

(dentro do servidor da UFRRJ), voltado para expressar os interesses de divulgação dos projetos em 

comum desses PETs. Do ponto de vista do aprendizado em equipe foi-nos possível: 1) Para o 

conhecimento profissional em TI: elaborar e testar novas formas de armazenamento e processamento 

de informações em meios digitais; 2) para o conhecimento na área de jornalismo: a prática da 

apuração e mineração de dados, tradução e organização das informações produzidas e fornecidas 

pelos grupos PETs em materiais informativos/jornalísticos. O projeto continua em curso, para o 



 

desenvolvimento tecnológico e está impactando a ordem social e cultural em que tais grupos atuam, 

pelo fato de facilitar o acesso a informações (anteriormente difusas), agrupando todas elas em um 

único domínio. Além disso, tem aproximado petianos e tutores dos diversos grupos, concluindo que 

o projeto contribuiu e contribuirá para o fortalecimento do programa dentro do ambiente da UFRRJ. 

Confira o projeto em: http://r1.ufrrj.br/grupospetrural/. 

 

 


