
                                                                                                                        
         

Gerência de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

EDITAL Pibid/UNIABEU N. 01/2014 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO Pibid DO ABEU-CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

A Gerência de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social e a Coordenação 
Institucional do Pibid tornam público o processo de seleção para bolsas de Iniciação à Docência 
e bolsas para Supervisores para atuarem no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência (Pibid) do ABEU - Centro Universitário aprovado no âmbito do EDITAL nº 061/2013 
da COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES.  

O processo seletivo e a concessão das bolsas serão realizados em conformidade com o 
regulamento do Pibid publicado através da PORTARIA Nº 096, DE 18 DE JULHO DE 2013. 
 
1 – Dos objetivos do PIBID 
 
I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
II – contribuir para a valorização do magistério; 
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; 
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; 
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do 
magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e 
peculiaridades do trabalho docente. 
 
 
2 - Das Bolsas 

2.1. Serão concedidas 64 bolsas de Iniciação à Docência e 8 bolsas de Supervisão distribuídas 
conforme a Tabela 1 entre as licenciaturas participantes do Pibid-UNIABEU aprovado no 
âmbito do edital CAPES 061/2013. 
 



                                                                                                                        
         
2.2. Bolsa de iniciação à docência – para os estudantes da licenciatura, no valor de R$400,00 
(quatrocentos reais) mensais, com duração de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por 
igual período. 
 
2.3. Bolsa de supervisão – para o professor da rede pública de educação básica que 
supervisione os licenciandos, no valor de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais, com duração de até 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por igual período. 
 
2.4. O bolsista licenciando ou o professor da escola básica poderá ser substituído a qualquer 
momento de acordo com a portaria 96, de 18 de julho de 2013.  
 
2.4.1 O bolsista supervisor terá a sua bolsa cancelada quando: 
 
a) Encaminhar solicitação de desligamento ao coordenador de área; 
b) Deixar de cumprir as condições estabelecidas neste Edital. 
c) Deixar de exercer suas funções em escola partícipe do projeto. 
 
2.4.2 As bolsas dos licenciandos poderão ser canceladas mediante solicitação fundamentada 
pelo professor supervisor, ou pela Coordenação Institucional do Programa Pibid/UNIABEU, em 
caso de descumprimento deste Edital e/ou das normas vigentes na CAPES.  O bolsista discente 
terá a sua bolsa cancelada quando:  
 
a) Colar grau;  
b) Encaminhar solicitação de desligamento ao supervisor ou coordenador;  
c) Trancar matrícula;  
d) Obtiver baixo desempenho acadêmico;  
e) Deixar de cumprir as condições estabelecidas neste Edital.  
 
 
Tabela 1: Número de bolsas oferecidas para cada um dos subprojetos dos Cursos de Licenciatura 
participantes do PIBID-UNIABEU aprovado no âmbito do edital CAPES 061/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Dos Requisitos para participação no processo seletivo 
 
3.1. Para participação no processo seletivo para bolsa de supervisão, o professor da escola de 

Subprojetos Iniciação à 
docência 

Supervisão 

História  16 2 
Letras - Inglês  16 2 

Letras - Português 16 2 
Pedagogia  16 2 

Total 64 8 



                                                                                                                        
         
educação básica deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
I – possuir licenciatura, preferencialmente, na área do subprojeto; 
II – possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica; 
III – ser professor em uma das escolas participantes dos projetos Pibid e ministrar disciplina ou 
atuar na área do subprojeto; 
IV – estar em dia com as obrigações eleitorais e com a receita federal 
 
3.2. Para participação no processo seletivo para bolsa de iniciação à docência, o estudante 
deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
I – ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;  
II– estar regularmente matriculado em curso de licenciatura nas áreas abrangidas pelo  
Pibid/UNIABEU;  
III– estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado 
pela CAPES; 
IV– apresentar declaração pessoal (em anexo) de que, no ato da entrega da documentação 
para efetivação da bolsa, o candidato aprovado não possui bolsas de qualquer outra natureza 
(exceto se for bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou bolsa ou auxílio de 
caráter assistencial a alunos comprovadamente carentes) e, ainda, de que possui tempo 
disponível para dedicar-se às atividades do PIBID no período de vigência da bolsa, sem prejuízo 
de suas atividades discentes;  
V– assinar declaração de compromisso com o Programa de, no mínimo, 1 ano de participação 
no respectivo subprojeto.  
VI– ter concluído, preferencialmente, pelo menos um período letivo no curso de licenciatura; 
VII– possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 
normas da IES; 
VIII– estar em dia com as obrigações eleitorais e com a receita federal. 
 
§1º O estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser bolsista Pibid, 
desde que:  
I – não possua relação de trabalho com a IES participante do Pibid ou com a escola onde 
desenvolve as atividades do subprojeto;  
II – possua disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para dedicação às atividades do 
projeto. 
 
4 – Dos deveres dos bolsistas 

4.1. São deveres do supervisor: 
 
I – elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência; 
II – controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando essas 
informações ao coordenador de área; 



                                                                                                                        
         
III – informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram 
participação no Pibid; 
IV – atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando se tratar de 
comunicação formal do programa ou demais atividades que envolvam a escrita; 
V – participar de seminários de iniciação à docência do Pibid promovidos pelo projeto do qual 
participa; 
VI – informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto; 
VII – enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e documentos de acompanhamento 
das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob sua supervisão, sempre que solicitado; 
VIII – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid definidas pela Capes; 
IX – manter seus dados atualizados na Plataforma Freire, do MEC; 
X – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber; 
XI - compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do Pibid na perspectiva 
de buscar a excelência na formação de professores; 
XII - elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que valorizem a 
socialização dos conhecimentos presentes da educação básica. 
 
4.2. São deveres do bolsista de iniciação à docência: 
 
I – participar das atividades definidas pelo projeto; 
II – dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do Pibid, sem prejuízo do 
cumprimento de seus compromissos regulares como discente; 
III – tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com cordialidade, 
respeito e formalidade adequada; 
IV – atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando se 
tratar de comunicação formal do programa; 
V – assinar Termo de Compromisso do programa; 
VI – restituir à Capes eventuais benefícios recebidos indevidamente do programa, por meio de 
Guia de Recolhimento da União (GRU); 
VII – informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento 
de sua bolsa; 
VIII – elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a finalidade de 
sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 
IX – apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os nos 
seminários de iniciação à docência promovidos pela instituição; 
X – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid definidas pela Capes; 
XI – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber. 
 
Parágrafo único. É vedado ao bolsista de iniciação à docência assumir a rotina de atribuições 
dos docentes da escola ou atividades de suporte administrativo ou operacional. 
 

 



                                                                                                                        
         
5 - Da Inscrição e seleção 

5.1 Os coordenadores dos subprojetos PIBID-UNIABEU aprovado no âmbito do edital CAPES 
061/2013 deverão divulgar editais específicos contendo: o número de vagas, as escolas 
públicas parceiras, os requisitos específicos do subprojeto, o calendário com os prazos para 
inscrição, resultados, pedido de recurso e resultado final, assim como o(s) critério(s) de 
desempate, em conformidade com o cronograma divulgado neste Edital e com as regras da 
portaria PORTARIA Nº 096, DE 18 DE JULHO DE 2013. 
 
5.2. Os processos seletivos para licenciandos e professores da escola básica serão realizados no 
campus onde estão alocadas as licenciaturas, presididos pelos(as) coordenadores (as) dos 
subprojetos do PIBID-UNIABEU.  
 
5.3 A documentação referente à inscrição, seleção e classificação (atas de seleção) dos 
candidatos deverá ficar arquivada na Unidade e poderá ser solicitada, a qualquer momento, 
pela coordenação institucional do Pibid-UNIABEU, para confirmação das informações que se 
fizerem necessárias. 
 
5.4. A relação final dos selecionados para ocupar as vagas de Iniciação a Docência e Supervisão 
nos respectivos subprojetos deverá ser encaminhada à Coordenação Institucional do PIBID-
UNIABEU, acompanhada dos seguintes documentos:  
 

• Termo de compromisso da CAPES, completamente preenchido e assinado; 
• Formulário de inclusão de bolsista da CAPES, completamente preenchido e assinado; 
• Comprovante de dados bancários – cópia de extrato de conta corrente ou de cheque 

ou de cartão de conta (a conta não pode ser conjunta nem conta poupança); 
• Cópia da  carteira  de  identidade,  CPF  e  título  eleitoral;    
• Comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no sítio:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp ; 
 

6 - Do Indeferimento da Inscrição 

Serão liminarmente indeferidas as inscrições dos candidatos que não satisfizerem a todas as 
condições especificadas neste edital. 

7 – Do Cronograma 
 
Inscrições, homologação, processo seletivo e 
divulgação dos resultados. 

A partir da data de publicação desse edital, 
consultar os editais específicos dos subprojetos 
PIBID-UNIABEU aprovados no âmbito do edital 
CAPES 061/2013. 

Envio da documentação dos bolsistas 
selecionados para a Coordenação Institucional 
do PIBID-UNIABEU 

Até 27/02/2014 



                                                                                                                        
         
Envio de documentação de inclusão/ 
substituição de bolsistas para a Coordenação 
Institucional do PIBID-UNIABEU 

Até 06/03/2014 

Inicio das atividades do Projeto nas escolas 13/03/2014 
 
8 – Disposições finais 

8.1. Os casos omissos ou situações não previstas nos processos de seleção serão resolvidos 
pela Congregação da Unidade, cabendo recurso às instâncias superiores da Universidade.  

8.2. Informações sobre o PIBID-UNIABEU podem ser obtidas pelo e-mail 
pibid@uniabeu.edu.br. 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2014. 
 
 

 
 

Marcelo Mariano Mazzi 
Gerente de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social 


