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EDITAL DE SELEÇÃO 2019 

 
O PET Ciências Sociais comunica a abertura de processo de 

seleção de novos alunos para o Programa.  
 

Para conhecer as atividades dos alunos que integram o programa, acesse: 
 http://petsociaisufpr.wordpress.com/; 

https://www.facebook.com/PetCienciasSociaisUfpr/ 
 

 
INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão entre os dias 15 a 29 de março de 2019, na sala do PET 

Ciências Sociais (Campus Reitoria – Ed. Pedro I – 9o. andar – sala 903), nos seguintes 
horários: de segunda-feira à sexta-feira das 14h às 17h. No momento da inscrição, o(a) 
candidato(a) deverá entregar, juntamente com os documentos listados abaixo, a redação 
de acordo com as especificações abaixo, neste edital.  
 
BOLSA 
A bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) e se estende até o término 
do curso, desde que o(a) aluno(a) cumpra as atividades requeridas e apresente rendimento 
acadêmico necessário. 
 
VAGAS 
Das vagas disponíveis, temos: 01 (uma) vaga com bolsa exclusiva para um(a) estudante 
que esteja cursando o terceiro ou quinto períodos e 02 (duas) vagas para voluntários(as), 
totalizando 03 (três) vagas no projeto. As vagas serão imediatamente assumidas pelos(as) 
três primeiros(as) colocados(as) no processo seletivo. Os(As) demais candidatos(as) 
integrarão uma lista de espera, por ordem de colocação, e poderão ser convocados(as) de 
acordo com a necessidade do PET. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
1. Cursar o 3o ou 5º período do curso de graduação em Ciências Sociais da UFPR 
2. Não receber outro tipo de bolsa exceto bolsa permanência. 
4. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do Programa 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
1. Cópia de carteira de identidade 
2. Cópia de CPF 
3. Histórico Escolar com IRA 
 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias e classificatórias, sendo 70 a nota 
mínima para ser aprovada para a etapa seguinte. São elas:  

http://petsociaisufpr.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PetCienciasSociaisUfpr/


1. Análise do Histórico Escolar 
2. Carta de Intenção 
3. Redação 
4. Entrevista 
 
ESPECIFICAÇÕES PARA ESCRITA DA REDAÇÃO 
A redação deverá ser formulada em no máximo 01 (uma) página e deverá seguir as 
normas da ABNT (fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5 e texto justificado). Para 
o desenvolvimento da redação, o(a) candidato(a) deverá escolher 01 (um) dos seguintes 
enunciados:  

1. Polarização nas redes: como o debate fomentado nas mídias sociais polarizou o 

país e criou novos dilemas à democracia? 

2. Elabore um texto descrevendo apontamentos acerca do novo ensino médio 

aprovado em 2017. Quais consequências a nova matriz curricular pode trazer de 

positivo e/ou negativo à comunidade escolar? Utilize argumentos de cunho 

pedagógico aliados aos conhecimentos adquiridos nas ciências sociais. 

3. No Brasil, o Ministério da Cultura foi extinto. Descreva a importância da cultura e 

das artes para o país, e analise quais os impactos que governos conservadores 

podem causar nesse âmbito. 

4. Muito se ouve falar que o Oscar tem envolvido em suas premiações um tom 

político. A exemplo de “Roma” (Alfonso Cuarón), “Green Book” (Peter Farrelly), e 

“Infiltrado na Klan” (Spike Lee), denunciam a situação do segregacionismo e do 

racismo nos Estados Unidos do século XX. Contudo, outras obras como “Sniper 

Americano” (Clint Eastwood), “Argo” (Ben Affleck) e “Pearl Harbor” (Michael Bay) 

possuem uma evidente mensagem patriótica e enaltecem as instituições norte-

americanas. Considerando estes aspectos de “politização” da obra cinematográfica, 

qual seu papel na condição de ferramenta para transformação social?  

 

 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
Inscrições: 15 a 29 de março de 2019. 
Resultado da Redação: 04 de abril.  
Entrevista: 05 e 06 de abril  à partir das 14:00 horas, na sala do PET Ciências Sociais. 
Publicação do resultado: 08 de abril. 
Prazo de validade do processo seletivo: até 31 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
Profº Rodrigo Czajka 
Tutor do PET Ciências Sociais 
 

 
Informações e Inscrições 
Universidade Federal do Paraná 
PET Ciências Sociais 
http://petsociaisufpr.wordpress.com/ 
Rua General Carneiro, 460 - 9º andar – sala 903 
80060-150 / Curitiba - PR 
Fone: (41) 3360-5384 

http://petsociaisufpr.wordpress.com/

