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Considerando o processo de implantação do grupo PET- CONSERVAÇÃO E RESTAURO, a 
possibilidade de preenchimento imediato de 12 vagas para alunos bolsistas, os procedimentos 
para seleção de alunos estabelecidos pelo Manual de Orientações Básicas do PET de dezembro de 
2006, a Portaria nº 3385/2005 do Ministério da Educação e a Lei nº 11.180/2005, o Programa de 
Educação Tutorial (PET) do Curso de Graduação em Conservação e Restauro torna público que 
estará recebendo inscrições para o processo de seleção dos  novos integrantes conforme as 
disposições contidas no presente edital. 
 

I. SOBRE A INSCRIÇÃO 
1. Período de inscrições: 7  de dezembro de 2010, das 14 às 21h e dia 8 de dezembro de 

2010 das 9 às 11h. 
2. Local de inscrições: Colegiado do Curso de Conservação e Restauro de Bens Culturais 

Móveis. 
3. Documentos necessários para inscrição:  

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (formulário anexo a esse edital). 
b) Histórico Escolar atualizado. 
c) Currículo com comprovantes (preferencialmente na plataforma Lattes) 
d) Carta de intenções explicitando seu interesse e expectativa em participar do Grupo PET 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO (no máximo 1 página). 
e) 1 foto 3x4 colorida. 

 
II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

a) Estar devidamente matriculado em qualquer semestre do Curso de Conservação e 
Restauro de Bens Culturais Móveis da UFPel. 

b) Apresentar coeficiente de rendimento maior ou igual a 6 (seis). 
c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para às atividades do programa. 

 
III. O PROCESSO DE SELEÇÃO: 

a) Local: os candidatos devem apresentar-se na secretaria do Curso de 
Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis na data e hora marcadas. 

b) Data: 8 de dezembro. 
c) Hora: 13:45 minutos. 
d) O não comparecimento do candidato no local, data, hora marcados implicará 

em eliminação do mesmo no processo seletivo. 



e) A seleção será feita por uma comissão composta pelos seguintes membros: 
Francisca Ferreira Michelon (tutora do Grupo  PET- CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO), Andréa Lacerda Bachettini (professora do Curso de Conservação e 
Restauro de Bens Culturais Móveis), Daniele Baltz da Fonseca (professora do 
Curso de Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis), Gilsenira Rangel 
(tutora do Grupo PET – PEDAGOGIA). 

f) O processo será composto pelas seguintes etapas: 
· Avaliação do Currículo tendo em vista os seguintes critérios: participação 

em projetos de ensino, pesquisa, extensão; participação em eventos e 
ações de aperfeiçoamentos como assistente e como colaborador ou 
promotor; publicações; apresentação de trabalhos em eventos; palestras 
proferidas; outras atividades de interesse acadêmico. 

· Avaliação do Histórico Escolar tendo como critério as notas obtidas nas 
disciplinas e o coeficiente de rendimento escolar. 

· Dinâmica de grupo na qual serão avaliadas nos candidatos as capacidades 
de: expressar-se oralmente, apresentar idéias e opiniões com clareza, 
dialogar com o grupo, respeitar opiniões adversas e outras capacidades 
importantes para o trabalho com equipes. 

g) Todas as etapas terão o mesmo peso e a classificação do candidato será dada 
pela média obtida no somatório das notas das etapas. Cada etapa vale de 0 a 
10. 

IV.  A DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Ao final do processo de seleção será elaborada uma lista dos candidatos aprovados, 
por ordem de classificação. Essa lista será divulgada na página do Curso e afixada na 
Secretaria do Curso no dia 9 de dezembro de 2010 pela manhã.  
Os candidatos selecionados devem comparecer à Secretaria do Curso às 10h DESSE 
MESMO DIA para preencher os documentos referentes a sua efetivação. 
Preenchidas as vagas existentes, os demais aprovados, a critério do PET-
CONSERVAÇÃO E RESTAURO, poderão ser incorporados quando houver desligamento 
de integrantes, desde que ainda preencham os requisitos para o ingresso no Programa 
ou poderá ser realizado um novo Processo de Seleção. 

 
V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar a maior média no 
histórico escolar. Se persistir o empate, os candidatos serão convocados a 
participarem de um sorteio que definirá o preenchimento da vaga.  

b)  A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse 
edital. 

c) O que não estiver previsto neste edital segue o Regimento Geral da Universidade 
Federal de Pelotas e o Manual de Orientações Básicas do PET. 
 

 
_____________________________ 

Assinatura do tutor 
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FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL 01/2010  
 

NOME: ___________________________________________________________ 

Nº DE MATRÍCULA: _____________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

RG (data de emissão, local): ________________________________________________________ 

SEMESTRE EM QUE SE ENCONTRA MATRICULADO: _______________________________ 

TELEFONE/CELULAR: ___________________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: ___________________________________________________________ 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO 

 Histórico Escolar atualizado.  

 Currículo com comprovantes (preferencialmente na plataforma Lattes) 
 

 

 Carta de intenções (no máximo 1 página)  

 foto 3x4 colorida.  

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU A INSCRIÇÃO: 


