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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA COMPOR O GRUPO 

PET/CONEXÕES  

CAMPUS SOROCABA 

 

 A Pró-Reitoria de Extensão, através deste edital comunica que estão abertas, no 

período de 27 de Junho a 29 de Julho, as inscrições para a seleção de (06) estudantes a 

serem contemplados com Bolsas PET. 

 

1 – Objetivos do Grupo PET/Conexões 
O presente Grupo PET tem como objetivo a construção de um grupo de 

aprendizagem coletiva e interdisciplinar formado por estudantes de graduação em 

Agronomia PRONERA/UFSCAR e estudantes de diferentes cursos de graduação da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) campus de Sorocaba, que tenham 

interesse e já atuem na área de Agroecologia focalizando a problemática da Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária. 

 

2 – Critérios de participação, deveres, remuneração e condições de desligamento 

do Bolsista PET  
 

De acordo com a Portaria MEC n. 591, de 18 de junho de 2009, com as 

alterações da Portaria MEC n. 975, de 27 de julho de 2010, publicada no diário Oficial 

da União de 28 de julho de 2010, os critérios de participação, deveres, remuneração e 

desligamento do bolsista são os seguintes: 

 

- Poderá ser bolsista do grupo PET: O aluno de Agronomia PRONERA e estudantes 

de outros cursos do campus de Sorocaba que atendam aos seguintes requisitos: estar 

regularmente matriculado como estudante de graduação; não ser bolsista de qualquer 

outro programa; apresentar bom rendimento acadêmico; ter disponibilidade para dedicar 

vinte horas semanais às atividades do Grupo PET. 

 

- Os deveres do estudante bolsista são: zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor; participar durante a 

sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão; manter bom 

rendimento no curso de graduação; contribuir com o processo de formação de seus 

colegas; publicar ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho acadêmico 

por ano, individualmente ou em grupo; fazer referência à sua condição de bolsista do 

PET nas publicações e trabalhos apresentados; cumprir as exigências estabelecidas no 

Termo de Compromisso do Bolsista. 

 

- O desligamento do aluno bolsista ocorrerá nos seguintes casos: conclusão, 

trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação; desistência; 

rendimento escolar insuficiente; acumular duas reprovações em disciplinas após o seu 

ingresso no PET; descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias de graduação e 

de extensão, ou equivalentes; 

 

 



- Remuneração: o estudante bolsista do grupo PET receberá mensalmente uma bolsa 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

3 – Inscrições na seleção de bolsista 

 

 Os interessados deverão preencher ficha de inscrição que estará disponível na 

página do NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APÊTÊ-CAAPUÃ no 

facebook:https://www.facebook.com/apetecaapua.nucleodeagroecologia?fref=ts e no 

site https://apetecaapua.wordpress.com/. 

            A ficha de inscrição deverá ser preenchida eletrônicamente, juntamente com o 

histórico escolar do aluno, e currículo entre os dias 27 de Junho a 29 de julho às 

23h50min. 

 

4 – Da Seleção dos Bolsistas   

 

O processo de seleção do bolsista será efetuado por uma Comissão Interna de 

Avaliação composta por professores e bolsistas do projeto, sob a coordenação do 

professor tutor do Grupo PET/Conexões – campus Sorocaba.  

 

5 – Cronogramas do processo de seleção 
 

Atividade Datas 

Publicação do edital 27 de Junho 

Data limite para a inscrição 29 de Julho 

Seleção interna 01 de Agosto 

Entrevista na sala PET– Prof. Fernando 04 de Agosto 

Divulgação dos resultados (porta da sala e na 

página do NAAC) 

10 de Agosto 

 

6 – Documentos necessários 
 

- Ficha de inscrição preenchida 

- Histórico escolar e Curriculum Vitae 

 

 
______________________________ 

Prof. Dr. Fernando Silveira Franco 

Tutor do Projeto 

 

 
 

Sorocaba, 24 de Junho de 2016. 
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BOLSISTAS 
PET – CONEXÕES 
CAMPUS SOROCABA  

Resumo da proposta de Formação do Grupo PET/Conexões 

O grupo tem como objetivo geral a utilização das ferramentas, 

estratégias e metodologias da Educação Tutorial para aprimorar a formação 

dos estudantes bolsistas, fomentando a articulação entre alunos/assentados e 

os docentes e discentes dos cursos regulares da Universidade, com foco na 

Agroecologia que é a ênfase do curso de Agronomia. Este programa de 

Educação Tutorial do Campus da UFSCar Sorocaba pretende ser um 

catalisador das atividades acadêmicas e de extensão entre a realidade dos 

alunos/assentados, de modo a fomentar experiências metodológicas e práticas 

docentes de caráter inovador, levando a construção de ferramentas de 

capacitação, educação continuada as comunidades dos assentamentos e o a 

discussão e vivência desta realizada no campus da Universidade. O presente 

curso de Agronomia/ Pronera acontece de acordo com a proposta da 

Pedagogia da Alternância, tendo os momentos presenciais que acontecem na 

universidade na época de férias entre janeiro/ fevereiro e julho/agosto chamado 

de Tempo escola, e nos intervalos acontece o chamado Tempo Comunidade, 

onde todos os estudantes fazem trabalhos práticos acompanhados por 

monitores. Neste sentido os bolsistas selecionados dos cursos regulares e do 

curso de agronomia realizarão atividades de integração, nestes dois 

momentos, sendo que no Tempo Escola os estudantes regulares conduziriam 

as atividades voltadas para capacitação e discussões técnicas no espaço da 

universidade. No Tempo Comunidade as atividades seriam coordenadas pelos 

estudantes de Agronomia, enfocando as questões práticas do trabalho no 

campo, da reforma agrária e da aplicação dos conhecimentos adquiridos no 

curso. 


