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PET/Educação Física (PET-EF) - CEFD/UFSM torna público a seguinte 

retificação, no processo seletivo de discentes para provimento de 6 vagas 

para integrarem o Grupo do Programa de Educação Tutorial – PET (6 não-

bolsistas: 

 

Onde se lê: 

 
 IV - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

Poderá ser selecionado para o grupo PET-EF o estudante de graduação 

de Educação Física Licenciatura/Bacharelado, que atender aos seguintes 

requisitos: 

a) estar regularmente matriculado como estudante de graduação no 

curso de Educação Física Licenciatura/Bacharelado- CEFD/UFSM, cursando a 

partir do 1º semestre até o 6º semestre; 

b) não ser bolsista de qualquer outro programa (caso venha a ser 
liberadas as cotas de bolsas por desligamento de algum bolsista do 
programa); 

c)  apresentar bom rendimento acadêmico com Coeficiente de 

Rendimento Escolar maior ou igual a 7,0 (sete); 

e) ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

programa; 

f) alunos transferidos de outras instituições de ensino superior deverão 



ter cursado com comprovação até a data da inscrição, no máximo a carga 

horária total prevista do 2º ao 6º semestre no PPC do Curso de Educação 

Física - Licenciatura/Bacharelado da UFSM. 

 

Leia-se: 

 

IV - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

Poderá ser selecionado para o grupo PET-EF o estudante de graduação 

de Educação Física Licenciatura/Bacharelado, que atender aos seguintes 

requisitos: 

d) estar regularmente matriculado como estudante de graduação no 

curso de Educação Física Licenciatura/Bacharelado- CEFD/UFSM, cursando a 

partir do 1º semestre até o 7º semestre; 

e) não ser bolsista de qualquer outro programa (caso venha a ser 
liberadas as cotas de bolsas por desligamento de algum bolsista do 
programa); 

f)  apresentar bom rendimento acadêmico com Coeficiente de 

Rendimento Escolar maior ou igual a 7,0 (sete); 

g) ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

programa; 

h) alunos transferidos de outras instituições de ensino superior deverão 

ter cursado com comprovação até a data da inscrição, no máximo a carga 

horária total prevista do 2º ao 7º semestre no PPC do Curso de Educação 

Física - Licenciatura/Bacharelado da UFSM. 
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