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EDITAL Nº 04/2021 – PREXC 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PET-PEDAGOGIA 
 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PREXC), torna pública a abertura do processo de SELEÇÃO de ALUNOS por 

meio remoto ao Programa de Educação Tutorial – PET, do curso de Pedagogia-

UFPI de acordo com o estabelecido na Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, na 

portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, na Portaria 343 de 24 de abril de 2013 e 

no Decreto Lei 7.416/10, bem como no Manual de Orientações Básicas do PET (versão 

2006) divulga o Aditamento ao Edital Nº 04/2001- PREXC – Do Novo Cronograma que 

amplia o prazo de inscrição, entrando em vigor na data de sua publicação. 

 

Onde se lê: 

5.CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 

 

22 a 31 de 

março de 

2021. 

 

---------------------- 

  

Plataforma 

Google Forms 

https://docs.googl

e.com/forms/d/1i

MlZtcOWmB9B

TlBNXB594tdrH

qvukFMx4x8vq

OXhT0c/viewfor

m?edit_requested

=true  

Análise dos documentos e 

homologação das inscrições.  

01 de abril de 

2021. 

 

--------------------- 

 

-------------------- 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PREXC 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

 

 
 

 

 

Publicação da relação dos 

alunos aprovados na análise 

documental e homologados 

para a apresentação do Projeto 

de Extensão e entrevista. 

02 de abril de 

2021. 
---------------------- 

 

Site Oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recursos 

contrários ao deferimento e 

indeferimento das inscrições. 

05 de abril de 

2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Prazo para envio do Projeto de 

Extensão. 

06 e 07 de 

abril de 2021. 
---------------------- 

Enviar para o        

e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Divulgação da escala de 

apresentação e entrevistas por 

meio remoto. 

08 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site Oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista por meio 

remoto. 

09 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Plataforma 

Google Meet, 

link será 

disponibilizado 

no site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu   
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Escala das entrevistas que 

tiveram problemas de 

conexão. 

12 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Publicação do resultado da 

apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista remota.  

13 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recurso 

referentes ao resultado da 

apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista remota. 

14 de abril de 

2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com   

Resultado da seleção 
15 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recursos ao 

resultado. 

16 de abril de 

2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Resultado final da seleção 
19 de abril de 

2021. 
---------------------- 

 Site oficial do 

PET/Pedagogia 
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https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Assinatura do termo de 

compromisso  

20 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Os Termos de 

Compromisso 

serão enviados 

por e-mail aos 

aprovados(petped

agogiaufpi427@

gmail.com)  

 

 

Leia-se 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 

 

01 a 16 de 

abril de 2021. 

 

---------------------- 

  

Plataforma 

Google Forms 

https://docs.googl

e.com/forms/d/1i

MlZtcOWmB9B

TlBNXB594tdrH

qvukFMx4x8vq

OXhT0c/viewfor

m?edit_requested

=true 

Análise dos documentos e 

homologação das inscrições.  

19 de abril de 

2021. 

 

--------------------- 

 

-------------------- 

Publicação da relação dos 

alunos aprovados na análise 

20 de abril de 

2021. 
---------------------- 
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documental e homologados 

para a apresentação do Projeto 

de Extensão e entrevista. 

Site Oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recursos 

contrários ao deferimento e 

indeferimento das inscrições. 

21 de abril de 

2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Prazo para envio do Projeto de 

Extensão. 

22 e 23 de 

abril de 2021. 
---------------------- 

Enviar para o        

e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Divulgação da escala de 

apresentação e entrevistas por 

meio remoto. 

26 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site Oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista por meio 

remoto. 

27 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Plataforma 

Google Meet, 

link será 

disponibilizado 

no site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu   
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Escala das entrevistas que 

tiveram problemas de 

conexão. 

28 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Publicação do resultado da 

apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista remota.  

29 de abril de 

2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recurso 

referentes ao resultado da 

apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista remota. 

30 de abril de 

2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com   

Resultado da seleção 
03 de maio 

de 2021. 
---------------------- 

Site oficial do 

PET/Pedagogia 

https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Interposição de recursos ao 

resultado. 

04 de maio 

de 2021. 
---------------------- 

O recurso 

interposto deverá 

ser enviado para 

o e-mail: 

petpedagogiaufpi

427@gmail.com  

Resultado final da seleção 
05 de maio 

de 2021. 
---------------------- 

 Site oficial do 

PET/Pedagogia 
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https://petpedago

giaufpi.page.link/

edu  

Assinatura do termo de 

compromisso  

06 de maio 

de 2021. 
---------------------- 

Os Termos de 

Compromisso 

serão enviados 

por e-mail aos 

aprovados(petped

agogiaufpi427@

gmail.com)  

 

 

Teresina, 30 de março de 2021 

 

 
 

Tutor(a) PET/Pedagogia 


