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PET – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

TEMA ATUAL: “DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E SEGURANÇA EM 
PERSPECTIVA DOMÉSTICA E INTERNACIONAL” 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

O Curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo torna público o processo de seleção para bolsistas do Programa de Educação 

Tutorial (PET), da Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC) do Curso de Relações 

Internacionais da PUC-SP. Os interessados deverão atender aos requisitos e 

obedecer ao cronograma de atividades especificado neste edital. 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA 

O PET é um programa direcionado a alunos regularmente matriculados em 

cursos de graduação, que se organizam em grupo e recebem orientação acadêmica 

de professores-tutores. Seus principais objetivos são: 

I – desenvolver ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

II - desenvolver atividades acadêmicas com padrões de qualidade de 

excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 

interdisciplinar.  

III - estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 

cidadania e pela função social da educação superior. 

 

 

As principais atividades do PET – RI da PUC-SP, desenvolvidas em reuniões 

semanais de 3 horas de duração, são: 

 

 Ciclos de debate temáticos e interdisciplinares, com ênfase na elaboração de 

distintos produtos, incluindo a elaboração de artigos para o blog do PET-RI da 

PUC-SP (http://petripuc.wordpress.com/); 

 Organização de eventos e atividades destinados aos estudantes do curso de 

RI e de cursos correlatos às RI, tais como o CINEPET; 

 Desenvolvimento de reportagens sobre eventos internos e externos à 

universidade e realização de entrevistas com pesquisadores; 

 Realização de atividades de extensão universitária com intervenção social 

em ONGs com atuação local e internacional: Conectas Direitos Humanos e 

Instituto Sou da Paz; 

 Desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao curso de RI e a sua 

proposta pedagógica, aos seus estudantes e à PUC-SP. 

  

 

 

 

 

http://petripuc.wordpress.com/
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2. INSCRIÇÕES E VAGAS 

 

2.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais 

(sala S21 – Prédio Sede), no período de 23 de Fevereiro a 01 de 

março de 2016, das 12:00 às 20:00.    

 

2.2 Serão ofertadas até 8 (oito) vagas para bolsistas e 3 (três) vagas para não-

bolsistas. 

 

3. ORIENTAÇÕES 

No ato da inscrição, o (a) estudante deverá apresentar:  

 

3.1. ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 1). 

3.2. carta de motivação, em que conste:  

- experiências pessoais, profissionais e acadêmicas que o(a) qualificam para fazer 

parte do PET-RI; 

- temas de interesse que dialoguem com a proposta geral do PET-RI: “Direitos 
humanos, violência e segurança em perspectiva doméstica e internacional”; 
- atividades que tem interesse em desenvolver no PET-RI. 

3.4. fotocópia do documento de identidade e do CPF. 

 

 

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

Para inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá: 

 

4.1 Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis). 

4.2 Estar devidamente matriculado, no ato da inscrição, no 3º, 4º, 5º e 6º período do 

Curso de Relações Internacionais da PUC-SP. 

 

 

5. CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DO(A) BOLSISTA 

Para preenchimento da vaga, o(a) bolsista deverá: 

 

I - estar regularmente matriculado em curso de graduação. 

II - ter disponibilidade para comparecer às reuniões semanais do grupo, bem como 

para desenvolver as atividades descritas no item 1 deste edital. 

 

6. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção será feita em 2 (duas) etapas.  

 

1ª ETAPA: de caráter classificatório, consiste de uma avaliação escrita e da análise do 

histórico escolar e da carta de motivação. A prova compreenderá uma análise de texto 

referente ao tema central do PET-RI: “DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E 

SEGURANÇA EM PERSPECTIVA DOMÉSTICA E INTERNACIONAL”. 

 

2ª ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório, consiste de uma entrevista com a 

comissão responsável pela seleção. A entrevista terá como foco o conteúdo 

desenvolvido pelo estudante na prova escrita, bem como as informações contidas na 

carta de motivação. 
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6.1. As atividades do processo seletivo serão realizadas de acordo com o cronograma 

a seguir: 

 

 Evento Data/Horário Local 

Período 
de 
inscrições 

Início das inscrições 
 

23/02/2016 
12h-20h 

Secretaria da Faculdade de 
Ciências Sociais - S21 

Prédio Sede 
Com funcionários: Celso, 

Rodnei ou Damião 

Fim das inscrições 
 

01/03/2016 
12h-20h 

1ª Etapa Prova escrita de 
conhecimento sobre o tema 
do PET-RI 
 

03/03/2016 
17h30-19h30 

Secretaria da Faculdade de 
Ciências Sociais - S21 

Prédio Sede 

Análise do histórico escolar 
(Comissão PET de avaliação) 

03/03/2016 
 

2ª Etapa Entrevista e análise da ficha 
de inscrição 
 

04/03/2016 
13h–17h 

Observatório de Relações 
Internacionais (ORI) – S16 

Prédio Sede 

Divulgação do resultado da 

seleção (por e-mail) 

04/03/2016 
 

 

 Início das atividades no PET-

RI 

07/03/2016, 

14h,Sala S-21 

 
 

6.2 Dos critérios de avaliação e classificação 
 
6.2.1 . Os(As) candidatos(as) não eliminados serão ordenados de acordo com 
os valores decrescentes das pontuações totais obtidas nas duas etapas e 
constituirão a lista de aprovados. 
6.2.2 Caso haja algum candidato aprovado, mas não selecionado dentro do 
número de vagas, ele poderá ser convocado para ocupar nova vaga que 
eventualmente surja durante o ano letivo de 2016. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 Informações adicionais sobre o PET poderão ser obtidas no sítio:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=
481&Itemid=480 
7.2. Informações sobre o PET-RI poderão ser obtidas no site 
http://petripuc.wordpress.com/ 

7.3 O candidato selecionado deverá iniciar as suas atividades imediatamente 
após a divulgação do resultado da seleção, para assegurar sua condição de 
bolsista e/ou membro do PET-RI da PUC-SP. 
7.4 A inscrição dos candidatos implica a aceitação dos termos deste edital. 
7.5 O candidato classificado assinará termo de compromisso específico com a 
PUC-SP e com o MEC. 
7.6 O bolsista do grupo PET receberá, mensalmente, bolsa no valor de R$ 
400,00 (quatrocentos reais). 
7.7 Os casos omissos serão decididos pela Comissão responsável pela 
seleção. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=481&Itemid=480
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=481&Itemid=480
http://petripuc.wordpress.com/


EDITAL SELEÇÃO PET-RI PUC-SP/ 2016 

 
 
 
 
 

O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Tutora do Grupo PET 
  

Profa. Dra. Cláudia Alvarenga Marconi 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo Seletivo PET – RI 1º2016  

 

Nome: 

 

 

RA: 

Data e Local de Nascimento: 

 

 

Telefone Residencial/ 

Celular 

 

Endereço completo: 

 

 

E-mail: 

Pretende permanecer no PET por, no mínimo, um ano? 

 

Sim (      )    Não (       ) 

Tem disponibilidade de 

até 6h semanais? 

 

Sim (      ) Não (       ) 

Você está vinculado a algum programa da PUC(SP), a 

partir do qual recebe bolsa remunerada? 

Sim (      )    Não (       ) 

Você participa como bolsista voluntário de 

qualquer outro programa da PUC? 

Sim (      )    Não (       ) 

  

 

 

 

Assinatura       Data: 

 


