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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL N° 026/2022 

 

 - POR CURSO ESPECÍFICO/CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Ciências Sociais 

Tutor(a): Núbia Regina Moreira 

Público Alvo: Discentes de Ciências Sociais 

Vagas:  

Bolsistas - 4 vagas, sendo 3 vagas para os primeiros discentes classificados, 

independentemente da forma de ingresso na Uesb (ampla concorrência, reserva de vagas 

ou cotas adicionais) e 1 vaga para discente melhor classificado, que tenha ingressado na 

Uesb por meio das modalidades de concorrência, “reserva de vagas” ou “cotas 

adicionais”. 

Voluntários – 2 vagas. 

Resumo da Proposta de Grupo de Trabalho: 

A proposta do PETI Ciências Sociais tem como objetivos: elevar a qualidade da formação 

de seus membros através da participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

criando no seu lócus de atividades um ambiente favorável e receptivo às novas propostas 

de conhecimento e de intervenção no campo das ciências sociais e da educação; reforçar 

na formação do aluno os recursos fundamentais que devem ser do domínio de um 

estudante da área de ciências sociais, tais como a escrita, a aquisição de um bom 

instrumental teórico, tanto nas áreas mais gerais a que os estudos do grupo farão como 

em temas específicos; elaborar planos de estudos a serem executados coletivamente, 

através dos debates no interior das reuniões do PETI; promover maior integração entre os 

estudantes do curso de graduação de Ciências Sociais com os outros estudantes das 
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humanidades, além de outros cursos da UESB, buscando desenvolver a 

interdisciplinaridade e o espírito crítico no que diz respeito às várias áreas de.atuação do 

profissional da área das ciências humanas; circular por diversos ambientes da 

universidade, inclusive realizando em conjunto, quando possível, algumas disciplinas 

optativas em comum, que aperfeiçoem o trabalho em grupo; articular o grupo PETI 

Ciências Sociais nas atividades de Iniciação Científica e PIBID, para desenvolver ações 

em comum; organizar atividades de extensão que resultem em uma maior integração entre 

a Universidade e a comunidade, propondo questões de ordem social, cultural, política e 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


