
                                                                                           
 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UFSC 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2016 

 

 

A Prof.ª Dr.ª Sandra Quarezemin, no uso de suas atribuições como Tutora do Programa de 

Educação Tutorial - PET, convida, por meio deste edital, a todos os estudantes do Curso de 

Graduação em Letras da UFSC interessados em ingressarem no Programa a inscreverem-se no 

processo seletivo para preenchimento de vagas, a ser realizado no primeiro semestre de 2016. 

 

1. Das inscrições  

a) As inscrições são gratuitas;  

b) As inscrições serão realizadas de 20 de abril de 2016 até o dia 02 de maio de 2016 na 

Secretaria do Curso de Graduação em Letras no Departamento de Língua e Literatura 

Vernáculas (DLLV), mediante a entrega do Atestado de Matrícula e Histórico Escolar. 

O horário de funcionamento da secretaria é:  

Segundas e quartas-feiras: das 12 às 20 horas 

Terças, quintas e sextas-feiras: das 8 às 13 horas e das 14 às 17 horas. 

c) As inscrições serão homologadas no dia 03 de maio de 2016. 

 

2. Dos candidatos  

São requisitos para a inscrição:  

a) Estar devidamente matriculado a partir da 2ª fase (ou estar cursando a 2ª fase) do Curso de 

Graduação em Letras da UFSC e ter perspectiva de permanecer, no mínimo, por mais dois anos 

no referido curso.  

b) Ter expectativa de permanecer como bolsista do Programa até a conclusão da graduação;  

c) Comprometer-se a dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa;  

d) Não possuir vínculo empregatício que comprometa a realização das atividades e o bom 

rendimento no Programa. 

 

3. Da seleção 

 A seleção acontecerá em duas etapas:  

a) A primeira etapa será composta pela prova escrita. - A prova escrita será realizada no dia 04 

de maio de 2016, das 9h às 12h00, na sala de reunião do LLV (215), prédio B do Centro de 

Comunicação e Expressão, nos moldes do item 5 deste Edital;  

b) A segunda etapa será uma prova oral. - A prova oral será realizada no dia 05 de maio de 

2016, das 14h00 às 17h00, na sala de reunião do LLV (215), prédio B do Centro de 

Comunicação e Expressão, nos moldes do item 6 deste Edital; 

 

4. Da avaliação  

a) Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na prova escrita serão 

classificados para a prova oral;  

b) A nota final será calculada pela média aritmética das notas obtidas na primeira e segunda 

etapas;  

c) Os candidatos que obtiveram nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estarão aptos a preencher 

uma vaga no Programa;  



d) A classificação dos candidatos ocorrerá segundo a média aritmética das notas obtidas nas 

duas etapas da seleção;  

e) Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:  

I) Maior nota obtida na primeira etapa da seleção;  

II) Maior Índice de Aproveitamento Acumulado. 

 

 

5. Da prova escrita  

A prova escrita versará sobre as seguintes obras:  

FISCHER, Steven R. Sociedade e linguagem. In: Uma breve história da linguagem - 

introdução à origem das línguas. Tradução Flávia Coimbra. Osasco, SP: Novo Século Editora, 

2009. p. 219-259. Disponível em: https://petletrasufsc.wordpress.com/ 

POSSENTI, Sírio. Línguas e dialetos. Ensaio publicado na Coluna Palavreado em 28/12/2012. 

Disponível em:http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/linguas-e-dialetos 

POSSENTI, Sírio. Um mito. Ensaio publicado na Coluna Palavreado em 27/12/2013. 

Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/um-mito 

  

6. Da prova oral  

O candidato será arguido sobre:  

- Conhecimento sobre o PET, seus objetivos e sua história;  

- Intenções e objetivos buscados no PET;  

- Interesses a respeito de estudo, pesquisa e extensão;  

- Disponibilidade de tempo para dedicar-se ao PET e motivação;  

- Capacidade de argumentação;  

- Questões relativas à bibliografia indicada. 

 

O candidato pode ler mais sobre o Programa PET no manual de orientações básicas que está 

disponível na página do MEC: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12228&Itemid=486 

 

7. Da banca  

Serão membros da banca a Prof.ª Dr.ª Sandra Quarezemin, a Prof.ª Dr.ª Ana Lívia dos Santos 

Agostinho, a Prof.ª Dr.ª Leandra C. de Oliveira, a Prof
a
. Dr

a
. Núbia Saraiva Ferreira Rech e um 

acadêmico petiano.  

 

8. Disposições finais  

a) O prazo de validade da seleção será de um ano, a contar da data da homologação do resultado 

final.  

 

 

Florianópolis, 19 de abril de 2016.  

 

 

Original assinado por: 

Prof.ª Dr.ª Sandra Quarezemin 

Tutora do PET Letras UFSC 
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