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SELEÇÃO DE PROFESSORES SUPERVISORES PARA O PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID 

 
  

EDITAL SELEÇÃO DE PROFESSORES SUPERVISORES DO  PIBID 
 
 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por intermédio de sua Pró-Reitoria de 

Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura de inscrições para seleção de professores da educação básica da 

rede pública para atuar como Supervisores no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), nos termos do presente edital, do Edital nº 2/2020 – 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), além da 

Portaria nº 259/2019 – CAPES e da Resolução nº 91/14 – CEPE e do Edital 02/2020-

PROGRAD/UFPR, que dispõe sobre a concessão de bolsas e o regime de 

colaboração no Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. 

 

1. Das disposições gerais 

1.1. O presente edital tem como objetivo a seleção de 3 (três) professores da 

Educação Básica para Supervisores no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência, subprojeto _______________, Ciências no Ensino Fundamental e a 

Emancipação da Vida, Llicenciatura em _____________________ Ciências Exatas 

– Pontal do Paraná da Universidade Federal do Paraná. 

 

1.2. O PIBID é um programa de formação destinado a estudantes que se encontrem 

regularmente matriculados em cursos de licenciatura da UFPR, na modalidade 

presencial ou à distância, e que não tenham cumprido, no máximo, 60% da carga 

horária total do curso. 

 

1.4 O professor da Educação Básica, denominado Supervisor acompanhará o bolsista 

ID na escola campo. 
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1.5 O professor da IES, denominado Coordenador de área, realizará a orientação das 

ações que serão desenvolvidas pelo discente na escola campo. 

 

 

 

1.6. Os subprojetos do PIBID terão vigência de 18 meses. 

 

1.6.1. As datas de início e fim dos módulos serão definidas pela Capes e registradas 

na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível em http://eb.capes.gov.br. 

 

 

2. Dos objetivos: 

2.1 São objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: 

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. 

 

3. Organização:   

 

3.1 Poderão participar como professores Supervisores do PIBD/ UFPR os professores 

que cumpram as seguinte condições: 

 

São requisitos mínimos para participação como professor supervisor: 

about:blank
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I - Ser aprovado em processo seletivo do programa realizado pela IES; 
II Possuir curso de licenciatura em Ciências ou licenciatura em Física, Química e 
Biologia_________________________ .ou áreas afim 
III Atuar como professor regente no componente curricular de _______________ 
____________________Ciências em uma das escolas habilitadas como escola-
campo. (ANEXO B). 
IV - Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação 
básica; 
V - Ser professor na escola-campo e estar atuando em sala de aula na área do 
subprojeto; 
VI - Declarar disponibilidade de cumprimento de carga horária de 25 (vinte e cinco) 
horas mensais para desenvolvimento das atividades do PIBID; 
VII- para candidatos participantes de outras edições do PIBID, não haver participado 

do Programa por tempo igual ou superior a 18 (dezoito) meses; 

VIII - Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da 
Capes. 

 

3.2 Considerando a Portaria Capes nº 259, de 17 de dezembro de 2019, são 

atribuições do bolsista na modalidade de Supervisor: 

a) elaborar, desenvolver e acompanhar, em parceria com as redes e com o 

coordenador de área, as atividades dos discentes; 

b) controlar a frequência dos discentes, repassando essas informações ao 

coordenador de área; 

c) informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas condições que lhe 

garantiram participação no programa; 

d) participar de seminários de formação de professores da educação básica 

promovidos pela UFPR; 

e) informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto; 

f) compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do programa; 

g) enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e documentos de 

acompanhamento das atividades dos discentes sob sua supervisão, sempre que 

solicitado; 

h) participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela UFPR e 

Capes. 

i) reunir-se semanalmente com os bolsistas ID e Coordenadores de área para 

socializar conhecimentos e experiências; 

 

Formatado: Fonte: Não Negrito
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4. Fomento 

4.1 A efetivação do pagamento da bolsa é de responsabilidade da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

4.2 O valor da bolsa dos Supervisores está fixado pela CAPES em R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, a ser concedida diretamente pela 

CAPES, em conta-corrente em nome do beneficiário da bolsa, somente durante a 

execução do Programa Institucional de Iniciação à Docência. A duração máxima das 

cotas de bolsas concedidas por projeto é de 18 meses e coincide com o fim de 

vigência do instrumento firmado entre a IES e a Capes para a concessão das bolsas, 

não sendo permitido em qualquer hipótese, pagamento de bolsa após o encerramento 

dessa vigência. 

 

4.3 O preenchimento das cotas de bolsas está condicionado à aprovação e à liberação 

de recursos pela CAPES bem como ao preenchimento do número mínimo de vagas 

para bolsistas ID no subprojeto  no qual o candidato se inscreveu. 

 

5. Das inscrições e do Processo de seleção: 

5.1 Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário de inscrição no link: 

https://bit.ly/2ASgOFP" https://bit.ly/2ASgOFP Google Forms (criado pelo CA) e enviar 

para o email do Coordenador de Área ernestojacobk@ufpr.br_____________ os 

seguintes documentos em arquivo único em pdf: 

 

1. Comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no 

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

2. Cópia de RG. 

3. Cópia simples do diploma de graduação; 

4. Documento comprobatório que possui experiência mínima de 2 (dois) anos na 

Educação Básica; 

5. Declaração do estabelecimento de ensino que é professor em exercício na sua 

unidade. 

6. Carta de próprio punho que não possui outra bolsa ou auxílio, proveniente de projeto 

vinculado à esfera pública municipal, estadual ou federal. 

Formatado: Fonte: Negrito
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7. Carta de intenções redigida e assinada pelo candidato candidato (até 2 laudas, Arial 

12, espaço 1,5). 

 

 

5.23 O processo de seleção será conduzido pelo Coordenador de Área do subprojeto 

de Ciências______________ no Ensino Fundamental e a Emancipação da Vida 

em conjunto com a Coordenação Institucional do PIBID da UFPR. 

 

5.34 A seleção dos candidatos será realizada por meio de critérios específicos deste 

subprojeto, que constam nos ANEXOS deste edital e envio de carta de intenções 

redigida e assinada pelo candidato (até 2 laudas, Arial 12, espaço 1,5): 

 

I. Coerência entre as intenções de participação no PIBID e experiências profissionais. 

II. Interesse e disponibilidade de tempo para realizar as atividades propostas no 

subprojeto PIBID ao qual se inscreveu. 

 

5.45 Serão critérios de desempate:  

a) maior tempo de experiência na área do subprojeto; 

 b) maior tempo de experiência na educação básica;  

c) maior idade. 

 

5.56 A classificação dos Supervisores está condicionada à definição das escolas-

campo do PIBID, as quais serão indicadas pelas redes de ensino, de acordo com os 

componentes curriculares que serão oferecidos pelo PIBID/UFPR (ANEXO – LISTA 

DAS ESCOLAS). 

* As escolas serão ainda indicadas pelas secretarias de educação. 

 

5.67 Em caso de recursos dos resultados parciais, suas interposições deverão ser 

enviadas para o respectivo Coordenador de Área do subprojeto inscrito, 

exclusivamente via contato eletrônico do coordenador de área 

(___________________), de Ciências ernestojacobk@ufpr.br, dentro do prazo 

estabelecido no item 6 deste Edital. 

 

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: Negrito

Comentado [U1]: Tirar. Ainda não teremos as escolas 
para informar.... 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Coordenação de Atividades Formativas e Estágios 

5.78 Os resultados finais serão divulgados por e-mail, pelos de coordenador de área, 

para os candidatos e para a Coordenação Institucional. 

 

5.8 9 O presente edital terá validade por um ano a partir da data de homologação da 

lista de classificados. 

 

 

 

 

6. Cronograma de atividades do edital 

 

Atividade Data 

Inscrição dos candidatos: 2223/06 a 03/07  de 2020, até às 23.59 

(horário de Brasília), no link: 

https://bit.ly/2ASgOFPGoogle Forms. 

 

seleção 04/07 a 09/07 

Divulgação do resultado preliminar: 10/07 de  2020, por email para os 

candidatos. 

 

Recursos: 11/07 a 13/07 de 2020, por email para 

coordenador de área. 

 

Divulgação das análises dos recursos e 

resultado final: 

14/07 de 2020, por email 

 

Início das atividades:  Data prevista 03/08/2020 

 

 

 

7. Das disposições finais 

7.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), por meio da 
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Coordenadoria de Atividades Formativas e Estágios (COAFE), se resguarda o direito 

de, a qualquer momento, solicitar aos professores Supervisores dos subprojetos 

informações ou documentos adicionais que julgar necessários. 

 

7.2.Os participantes contemplados com bolsa no PIBID comprometem-se participar 

das atividades de divulgação pública de suas ações promovidas pela UFPR. 

 

7.3.Não serão aceitas propostas fora dos prazos estabelecidos, incompletas ou em 

desacordo com os itens constantes neste edital. 

 

7.4.Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão resolvidas pela 

COAFE/PROGRAD. 

  

 

Pontal do ParanáLocal, 23    de junho____________ de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim 

 

 

Nome e assinatura do Coordenador da Proposta 
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ANEXO A – SUBPROJETO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E A 

EMANCIPAÇÃO DA VIDA________________ 

 

1. DAS VAGAS  

Subprojeto: Ciências no Ensino Fundamental e a Emancipação da Vida 

___________________ 

Docente Orientador: Ernensto Jacob Keim______________________ 

Número de vagas: 3 (três)_______ 

 

2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE SELEÇÃO 

2.1 A seleção de Supervisores será presidida pelo Coordenador de Área do subprojeto 

inscrito. 

 

2.2 O processo seletivo ocorrerá por meio da análise da carta de intenções conforme 

modelo no ANEXO C.  

 

2.2.1 Na avaliação do carta de intenções serão considerados os seguintes aspectos: 

  

I. Coerência entre as intenções de participação no PIBID e experiências profissionais. 

II. Interesse e disponibilidade de tempo para realizar as atividades propostas no 

subprojeto PIBID ao qual se inscreveu. 

 

2.3 Etapas do processo de seleção: 

a) inscrição e envio da carta de intenções, conforme modelo no ANEXO C e dos 

documentos. 

b) Avaliação da documentação e carta de intenção pelo Coordenador de Área. 

c) Divulgação dos resultados. 

d) Recurso confome cronograma  

e) Resultados finais Comentado [U2]: excluir 
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ANEXO B – ESCOLAS HABILITADAS COMO ESCOLA-CAMPO DA RP/UFPR 

 

QUADRO 1 –  Relação de escolas habilitadas pelas secretarias de educação, 

respectivos municípios e rede de ensino a qual pertencem 

 

Escola 1: Colégio Estadual Professor Paulo Freire   -  Município Pontal do Paraná 

Escola 2: Colégio Estadual Maria Helena Teixeira Luciano  -  Município Pontal do 

Paraná 

Escola 3: Colégio Estadual Hélio Antônio de Souza  -  Município Pontal do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [U3]: excluir 
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ANEXO C – MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 

  

1. ESTRUTURA PARA A CARTA 

a) Nome do candidato 

b) Local 

c) Ano 

d) Escola em que atua 

e)Endereço:  

f)Tel.: Celular(___)___________ 

g) E-mail:________________________  

 

2. Formação: Faça um breve comentário sobre os seus objetivos de vida acadêmica 

e profissional, comentando sobre a importância das disciplinas cursadas, maiores 

dificuldades, disciplinas que mais gosta, o que motivou a escolha do curso, etc. 

3. Experiência no magistério Atividades relacionadas às funções desenvolvidas no 

ensino e em projetos de iniciação científica e/ou iniciação à docência. 

4. Atividades profissionais não relacionadas ao magistério (se houver) Faça um breve 

comentário sobre sua participação em atividades profissionais não relacionadas ao 

magistério. Comente sobre suas experiências. 

5. Participação em Eventos (se houver) 

Relacione os eventos acadêmico-científicos nos quais você já participou e descreva a 

importância deles na sua formação. 

6. Publicações (se houver) Relacione suas produções intelectual, científica, literária, 

artística, cultural ou técnica, caso tenha. 

7. Experiência/atividades extracurriculares (se houver) Descreva aqui suas 

habilidades e experiências extracurriculares (voluntariado, teatro, viagens,  esportes, 
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música, hobbies, etc). 

8. Expectativas em relação  ao PIBID e disponibilidade para participação Faça um 

breve comentário sobre os fatores que te motivaram a participar do processo de 

seleção para o programa e suas principais expectativas e disponibilidade de atuação. 

9. Outros (especificar) Descreva outras atividades de seu interesse. 

 

 

 

ANEXO D - GOOGLE FORMS - (Preenchimento no link: https://bit.ly/2ASgOFP) - 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE PROFESSOR SUPERVISOR NO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA-UFPR. 

 

Nome Completo:  

CPF: 

Data de Nascimento:  

E-Mail: 

Telefone(s): 

Curso de Graduação: 

Nível da Bolsa:: 

Dados Bancários: (Não Pode Ser Conta Conjunta Ou Conta Poupança) 

Banco: 

Nº do Banco:  

Agência:  

Conta Corrente nº: 

Data de Inscrição no PIBID:_____/_____/______ 

 

Observações: 

Enviar, em um único arquivo PDF, para e.mail o coordenador de área: 

ernestojacobk@ufpr.br 

1. Comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no 

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

2. Cópia de RG. 

3. Cópia simples do diploma de graduação; 

4. Documento comprobatório que possui experiência mínima de 2 (dois) anos na 

Comentado [U4]: acho que pode excluir 
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Educação Básica; 

5. Declaração do estabelecimento de ensino que é professor em exercício na sua 

unidade. 

6. Carta de próprio punho que não possui outra bolsa ou auxílio, proveniente de projeto 

vinculado à esfera pública municipal, estadual ou federal. 

 


