UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Núcleo Multidisciplinar e integrado de Estudos, Formação
e Intervenção em Economia Solidária – NuMI-EcoSol
PET Economia Solidária (PET EcoSol)

EDITAL 01/17
Processo seletivo simplificado para seleção de estudantes de graduação da UFSCar – campus
São Carlos, oriundos de comunidades urbanas populares, para compor o Grupo PET/
Conexões de Saberes (LOTE G) – Economia Solidária (SEM BOLSA):

O Programa Educação Tutorial em Economia Solidária (PET EcoSol), através desse edital
comunica que estão abertas, no período de 01 a 11 de setembro de 2017, as inscrições para o
processo seletivo simplificado de estudantes de graduação do Grupo PET / Conexões de Saberes
– Economia Solidária.
1 – Sobre o Grupo PET / Conexões de Saberes – Economia Solidária:
O presente Grupo PET, vinculado ao Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação
e Intervenção em Economia Solidária – (NuMI-EcoSol /UFSCar), tem como objetivo produzir
conhecimento científico e tecnológico sobre Economia Solidária, incluídos os processos de
sistematização e crítica do conhecimento existente, gerando conhecimento novo e acessível por
meio de ensino, pesquisa e extensão, simultaneamente à ação na realidade concreta, junto a
diferentes sujeitos sociais do movimento da Economia Solidária.
Os deveres do estudante petiano são: zelar pela qualidade acadêmica do PET; participar de todas
as atividades programadas pelo grupo; participar durante sua permanência no PET em atividades
de ensino, pesquisa e extensão; contribuir com o processo de formação de seus colegas; publicar
ou apresentar trabalhos em eventos acadêmicos (individualmente ou em grupo); fazer referência à
condição de membro do PET nas publicações/trabalhos apresentados; cumprir exigências
estabelecidas no Termo de Compromisso assinado após ser selecionado.
O desligamento do aluno do programa PET ocorrerá nos seguintes casos: conclusão,
trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação; desistência;
descumprimento das obrigações junto ao PET e às Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão.
Das vagas e da remuneração: esse edital se destina exclusivamente ao preenchimento de 4 vagas
para alunos não bolsistas. Todavia, o aluno selecionado está apto a receber uma bolsa no valor
mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quando dos desligamentos de membros bolsistas e da
efetiva participação do selecionado nas atividades do grupo.
2 – Critérios para a candidatura no processo seletivo do Grupo PET / Conexões de Saberes
– Economia Solidária:
De acordo com a Portaria MEC n. 591, de 18 de junho de 2009, com as alterações das Portarias
MEC n. 976, de 27 de julho de 2010 e n. 343, de 24 de abril de 2013, os critérios para a candidatura
são os seguintes:

1 – Estar regularmente matriculado como estudante de graduação da UFSCar em qualquer área do
conhecimento;
2 – Ter disponibilidade para dedicar-se a vinte horas semanais de atividades do Grupo PET;
3 – Ter renda familiar de até 3 salários mínimos;
4 – Moradia familiar em áreas periféricas urbanas ou bolsões de pobreza com baixos indicadores
sociais;
5 – Baixa escolaridade dos pais (no máximo ensino médio);
6 – Ser membro da 1a geração universitária da família;
7 – Ser oriundo de ensino médio em escola pública ou particular, desde que com bolsa integral.
3 – Das inscrições:
Os interessados deverão preencher Ficha de Inscrição (ANEXO I) e uma Carta de Motivação
para a candidatura (ANEXO II), disponíveis ao final desse edital e também na página do NuMI
(http://www.numiecosol.ufscar.br/). As fichas preenchidas poderão ser entregues na secretaria do
NuMI, localizado na área norte do campus São Carlos ou, ainda, serem enviadas para o e-mail
ecosol.pet@gmail.com, em PDF, com assunto “Edital 01/17”, no período descrito no cronograma
desse edital.
4 – Da seleção:
Serão selecionados, no presente processo seletivo, 50% mais candidatos que o número de vagas
disponíveis, totalizando 06 aprovados para 04 vagas, ficando os dois últimos classificados em lista
de espera com vigência de 1 ano.
O processo de seleção será efetuado por uma Comissão Interna de Avaliação composta por
membros do PET/Conexões de Saberes – Economia Solidária, sob a coordenação do tutor do
Grupo, mediante análise das informações contidas na Ficha de inscrição, Carta de Motivação,
Entrevista e Dinâmica de grupo, partes integrantes do processo avaliativo.
Buscar-se-á selecionar estudantes que estejam, preferencialmente, cursando o 1º ou 2º ano da
graduação e que tenham experiência atual ou anterior em Economia Solidária, envolvimento em
ações, coletivos ou movimentos sociais ligados à temática ou ainda pesquisas desenvolvidas ou
em desenvolvimento na área.
Parágrafo único: o candidato aprovado deverá comprovar documentalmente o enquadramento em
todos os critérios de seleção descritos no Item 2. O não cumprimento de qualquer um dos critérios
implicará na desclassificação do candidato no processo seletivo
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5 – Cronograma:
Atividades

Datas

Período de inscrição

De 01/09 até 11/09

Lista de Deferimentos

12/09

Prazo para recurso

De 12/09 a 14/09

Resultado de recursos apresentados 15/09
Entrevistas e Dinâmica de Grupo

16/09

Lista de aprovados

18/09

Prazo para recursos

De 18/09 a 20/09

Resultado de recursos apresentados 21/09
Lista definitiva de aprovados

22/09

São Carlos, 31 de agosto de 2017.
Prof. Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho
Tutor do Grupo PET EcoSol/UFSCar
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ANEXO I
Ficha de inscrição para processo seletivo de discentes não bolsistas
(“Lote G - estudantes de graduação oriundos de comunidades urbanas populares”)
Nome civil ou social completo:
RG:
CPF:
Curso:
Previsão de conclusão da graduação (semestre/ano):
Número de matrícula (RA):
Data de nascimento:
Local de nascimento (Estado/Cidade/Bairro):

Nome e escolaridade do pai ou responsável:

Nome e escolaridade da mãe ou responsável:

Qual a renda mensal do seu grupo familiar?
( ) Até 3 salários mínimos
( ) Entre 3 a 5 salários mínimos
( ) Maior do que 5 salários mínimos
Endereço da família:
Rua:
Bairro:
Município:
Estado:
Já cursou a ACIEPE: “Cooperativas Populares e Economia solidária: produção de
conhecimento, intervenção e formação de profissionais” ou Curso de Extensão do NuMI EcoSol?
( ) Não
( ) Sim
Em caso afirmativo, responda:
Quando:
Participa/ou de algum projeto de pesquisa e/ou extensão no NuMI-EcoSol/UFSCar?
( ) Não
( ) Sim
Em caso afirmativo, responda:
Nome do Projeto:
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Período:
Com ou sem bolsa:
Tem ou teve outra experiência pessoal ou acadêmica com ações ou temáticas da Economia
Solidária?
( ) Não
( ) Sim
Em caso afirmativo, responda:
Onde:
Quando:
Participa/ou de algum coletivo ou movimento social que tematize a economia solidária?
( ) Não
( ) Sim
Em caso afirmativo, responda:
Nome do coletivo ou movimento:
Período:
Recebe atualmente alguma bolsa, remuneração ou ajuda de custo institucional?
( ) Não
( ) Sim
Em caso afirmativo, responda:
Qual:
Endereço em São Carlos:

E-mail:
Telefone de contato: ( )

Celular: ( )

ATENÇÃO: Inscrições até o dia 11 de setembro de 2017
Declaração sobre a veracidade das informações:
Declaro, nesta data, que tenho ciência sobre o “Edital para seleção de estudantes de graduação da UFSCar
– campus São Carlos, para compor o Grupo PET/Conexões de Saberes – Economia Solidária” e que a
omissão, a falta de veracidade e/ou autenticidade nas informações fornecidas nesta Ficha de Inscrição, terá
como consequência a minha exclusão do processo seletivo e de posterior atuação como discente do PETEconomia Solidária.

DATA: ___ /____ /2017

ASSINATURA: ____________________________________________________
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ANEXO II
CARTA DE MOTIVAÇÃO PARA A CANDIDATURA
(Fonte: time new roman, tamanho 11, espaçamento simples. Máximo de uma lauda)
Nome Completo:
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