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Prezad@ candidat@, 

 

Obrigado pelo seu interesse em participar do nosso processo seletivo. Então, vamos ao 

passo a passo: 

(1) Leia atentamente o EDITAL anexo; 

(2) Preencha seus dados da FICHA DE INSCRIÇÃO anexa; 

(3) Digitalize seu comprovante de matrícula deste semestre;  

(4) Se você é alun@ a partir do segundo semestre, baixe o seu HISTÓRICO DE 

GRADUAÇÃO VIA www.siac.ufba.br. 

Use as instruções contidas no EDITAL para construção de seu MEMORIAL 

ACADEMICO, parte imprescindível da primeira etapa do processo seletivo, contendo:  

1.1. A sua trajetória escolar da Educação Básica; 

1.2. A sua tomada de decisão por cursar Licenciatura em Pedagogia; 

1.3. As suas expectativas sobre o seu futuro como pedagogo(a) e o papel a ser 

desempenhado pelo PET na consecução destes objetivos; 

1.4 As suas interpretações sobre o que venha a ser o PET a partir do resultado de 

busca de dados sobre o Programa de Educação Tutorial no sítio do Ministério da 

Educação: 

http://www.siac.ufba.br/


http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=4

81&Itemid=480 

1.6 A apresentação de pelo menos uma atividade de pesquisa e uma atividade de 

extensão que tenham caráter inovador no campo da formação do pedagogo. Para 

tanto, consultar relatórios e planejamentos em:  

http://petpedagogia.blogspot.com.br/   

O MEMORIAL não deve ultrapassar 5 (cinco) páginas digitadas em TIMES NEW 

ROMAN 12, espaçamento 1,5 e deve ser enviado em versão WINDOWS 97 – 2003. Não usem 

a versão do OFFICE 2010 para gravar o arquivo.  

Oberve atentamente as datas neste mesmo edital para que você não perda os prazos. 

A lista de aprovad@s para entrevista será enviada para todos, via email, em 10 de 

setembro. As entrevistas serão realizadas na manhã de 12 de setembro na sala do PET 

no terceiro andar ao lado da nossa biblioteca.  

Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco. 

Prof. Dr. Paulo Gurgel, Tutor. 
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