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EEddiittaall  0011//22001133--PPIIBBIIDD//UUFFRRNN 
 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-UFRN) torna público 
que receberá e selecionará propostas de subprojetos visando atender ao Edital Capes 

Nº 061/2013. A seleção interna de Projetos da UFRN será procedida de acordo com as 
normas estabelecidas neste documento e com a legislação referente ao Programa 
PIBID, em especial, o Edital Capes Nº 061/2013, O Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 
2010, as Normas Gerais do PIBID, aprovadas pela Portaria Capes nº 096, de 18 de 
julho de 2013, e o Regulamento Interno no Programa PIBID-UFRN (Resolução 
033/2013-CONSEPE, de 12 de março de 2013). 

 

1. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

1.1 Poderão participar deste Edital professores que atuem nos cursos de Licenciatura 
Plena da UFRN. 

1.2. Os subprojetos poderão ser apresentados por quaisquer professores dos cursos 
de Licenciatura Plena da UFRN que atendam às exigências para os Coordenadores de 
Área previstas na Portaria Capes nº 096, de 18 de julho de 2013, Artigo 34, a saber: 

I – possuir formação – graduação ou pós-graduação – na área do subprojeto; 
II – pertencer ao quadro permanente da UFRN;  
III – ser docente e estar em efetivo exercício das atividades do magistério no 
ensino superior; 
IV – possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino 
superior; 
V – ministrar disciplina em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 
VI – possuir experiência na formação de professores ou na execução de projetos 
de ensino, comprovada por pelo menos dois dos seguintes critérios: 

a) orientação de estágio em curso de licenciatura; 
b) curso de formação ministrado para professores da educação básica; 
c) coordenação de programas ou projetos de formação para o magistério na 
educação básica; 
d) experiência como docente ou na gestão pedagógica da educação básica; 
e) produção na área. 

VII – não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-
reitor ou qualquer outro cargo equivalente na IES. 
 

1.2.1 As exigências acima referidas devem estar registradas no Currículo Lattes e 
comprovadas por meio de documentação a ser anexada na proposta; 

1.2.2 Os proponentes devem ter ciência de que a Portaria Capes nº 096, de 18 de 
julho de 2013, em seu Artigo 38, não permite o acúmulo da bolsa de Coordenador 
de Área com bolsas de outros programas. 
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1.3 É obrigatório que os subprojetos guardem coerência com os objetivos e princípios 
norteadores do Projeto Institucional do PIBID-UFRN. O Projeto Institucional do PIBID-
UFRN em vigência pode ser obtido diretamente no sítio do PIBID-UFRN na internet 
(www.pibid.ufrn.br > Documentos > Projeto Institucional). 

1.4 Neste Edital podem ser submetidas mais de uma proposta por curso de 
Licenciatura Plena. Entretanto, apenas uma proposta será aprovada internamente para 
ser submetida à CAPES. 

1.5 Respeitando-se o Artigo 31 do Regulamento Interno no Programa PIBID-UFRN 
(Resolução 033/2013-CONSEPE, de 12 de março de 2013), em seu § 3º, “é obrigatório 
que os colegiados dos cursos de licenciatura a que se destinam um determinado 
subprojeto manifestem-se, por escrito, quanto ao seu conhecimento dos princípios e 
normas que regem o Programa PIBID-UFRN, bem como quanto à adequação da 
proposta ao projeto do curso”. 

1.5.1 Na impossibilidade de ocorrerem reuniões ordinárias dentro dos prazos 
previstos neste Edital, a manifestação acerca das propostas pelos Colegiados dos 
cursos podem, eventualmente, se dar por meio de ad referendum do Coordenador 
do curso. 

1.5.2 No caso de subprojetos interdisciplinares, todos os Colegiados dos cursos 
envolvidos deverão se manifestar, de acordo com o previsto em 1.5. 

 

2. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

2.1 Documentos necessários: 

a) Formulário de Solicitação de Inscrição (Anexo 1); 

b) Detalhamento do subprojeto, em formulário próprio (Anexo 2); 

c) Documento do(s) Colegiado(s) do(s) curso(s) de Licenciatura a que se vincula o 
subprojeto, conforme item 1.5, supra; 

d) Cópia de Currículo Lattes atualizado (ano 2013) do(s) proponente(s). 

2.1.1 Os proponentes (candidatos a coordenadores de área) deverão observar 
atentamente a Portaria Capes nº 096, de 18 de julho de 2013, particularmente o 
Anexo II, no que se refere ao quantitativo de bolsas (coordenação de área, 
supervisão e iniciação à docência) a ser proposto no subprojeto. 

2.2 Os documentos listados no item 2.1 deverão ser entregues: 

 a) na forma impressa, na Secretaria do Programa PIBID, sala 01, Centro de 
Educação, em dias úteis, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, até o prazo máximo 
estabelecido neste Edital; e,  

b) na forma eletrônica, em arquivo Word (.doc), no endereço: pibidufrn@gmail.com. 

 

2.3 Serão desclassificadas as propostas com documentação incompleta e/ou 
entregues fora do prazo. 

 

3. JULGAMENTO E RESULTADO  

3.1 O julgamento das propostas dos subprojetos dar-se-á no âmbito de Comissão 
designada pela PROGRAD, em Portaria específica. 

http://www.pibid.ufrn.br/
mailto:pibidufrn@gmail.com


3 
 

3.2 Serão usados como critérios de avaliação: 

a) A fundamentação teórica e metodológica; 

b) A viabilidade técnica; 

c) A coerência da proposta com os princípios norteadores do Projeto Institucional do 
PIBID-UFRN, em vigência (vide 1.3, supra); 

d) A experiência do(s) proponente(s) com a formação de professores e na execução de 
projetos de ensino, expressa em seu(s) Currículo(s) Lattes e documentada de acordo 
com o item 1.2, VI, supra. 

3.3 O resultado da avaliação será comunicado aos proponentes por meio de 
correspondência eletrônica enviada pelo PIBID-UFRN e afixado no quadro de avisos 
da Secretaria do Programa PIBID-UFRN, em data estabelecida por este Edital. 

3.4 Este Edital prevê um período destinado a ajustes dos subprojetos aprovados, para 
cada curso. Esse período destina-se a reformulações de qualquer natureza que sejam 
consideradas necessárias pela comissão de avaliação.  

3.5 Os Recursos quanto à avaliação das propostas devem ser entregues, em forma 
impressa e dentro dos prazos estabelecidos, na Secretaria do Programa PIBID-UFRN. 

 

4. CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Lançamento do Edital 01/2013-PIBID-UFRN 08/08/2013 

Recebimento de propostas 08/08/2013 a 06/09/2013  

Divulgação do resultado 16/09/2013 

Recebimento de recursos 17/09/2013 a 20/09/2013 

Período de ajuste dos subprojetos aprovados  17/09/2013 a 23/09/2013 

Publicação do resultado final da seleção interna 25/09/2013 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

5.1 As propostas aprovadas no âmbito deste Edital, não são garantia de aprovação  no 
âmbito do Projeto Institucional submetido à CAPES. Uma vez que o referido Projeto 
será submetido a uma seleção nacional, podendo ser: (i) aprovado integralmente, (ii) 
aprovado com recomendação, (iii) aprovado parcialmente ou (iv) não aprovado.  

 

5.2 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital poderão 
ser obtidos por meio do endereço eletrônico pibidufrn@gmail.com ou pelo telefone (84) 
9193-6315. 

Natal, 08 de agosto de 2013. 
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Elda Silva do Nascimento Melo 

Coordenadora de Gestão do Programa PIBID-UFRN 

 

Lucrécio Araújo de Sá Júnior 

Coordenador Institucional do Programa PIBID-UFRN 

 

Claudianny Amorim Noronha 

Pró-Reitora Adjunta 

 

Adelardo Adelino Dantas de Medeiros  

Pró-Reitor  
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ANEXO I 

 EDITAL 01/2013 - PIBID/UFRN 

 

Formulário de Solicitação de Inscrição 

 

Proponente CPF Data de nascimento 

  

 

              /    / 

Endereço residencial Município / UF 

    

Fone residencial                     Fone celular Endereço eletrônico 

 (   )  (   )   

 

Venho requerer inscrição para o processo de seleção de propostas de subprojetos nos termos do 

Edital n.º 01/2013 - PIBID/UFRN, visando atender ao Edital Capes nº 061/2013, para atuar no 

curso de licenciatura plena em _____________________________ na 

modalidade_____________________ do município de _______________________ no Rio 

Grande do Norte. 

Declaro expressamente conhecer e aceitar tacitamente as regras reguladoras do presente certame. 

Nestes termos, 

Peço deferimento. ________, _____ de ________de 2013                  

_______________________________ 

                    (Local e data)                                                                     (Assinatura do proponente) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO: Edital n.º 01/2013 - PIBID/UFRN 

(para destaque e entrega ao proponente no ato da entrega da documentação no local de inscrição) 

 

Proponente Fone residencial Fone celular 

  (   )  (   ) 

Observações gerais Inscrição protocolada em: Responsável pelo recebimento 

         /       /  2013 às     h   

 
 

 

 

PIBID-UFRN 

mailto:pibidufrn@gmail.com


6 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
Campus Universitário - Lagoa Nova - 59078-970 - Natal - RN 

Fone: (84) 3342-2270 Ramal 281 ou (84) 9193-6315 
E-mail: pibidufrn@gmail.com 

 

 

ANEXO II  

 

EDITAL 01/2013 - PIBID/UFRN 
 

Detalhamento de SUBPROJETO (Licenciatura) 

 

1. Subprojeto de licenciatura em:  

Obs.: Em se tratando de subprojetos interdisciplinares, poderão ser indicadas até 4 áreas 
distintas: 

 

2. Número de bolsistas de iniciação à 
docência participantes do subprojeto: 

 

3. Número de supervisores participantes do subprojeto: 

  

3. Coordenador  de área do Subprojeto: 

Nome:                                                                                                                             CPF:  

Departamento/Curso/Unidade:  

Endereço Residencial completo:  

CEP:  

Telefones: DDD (   )  

E-mail:  

Link para o Currículo Lattes:  

 

Coordenador de área do Subprojeto: 

Nome:                                                                                                                             CPF:  

Departamento/Curso/Unidade:  

Endereço Residencial completo:  

CEP:  

Telefones: DDD (   )  

E-mail:  

Link para o Currículo Lattes:  

 

Obs.: Para subprojetos com mais coordenadores inserir as mesmas informações do item 3 para cada 
um dos proponentes.  
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4. Nome e endereço das escolas da rede pública de 
Educação Básica (enumerar todas as escolas 
participantes do subprojeto institucional) 

Nº aproximado de alunos 
matriculados na escola 
considerando apenas o Nível 
de ensino no qual o projeto 
será executado 

 

Último IDEB  

(quando houver) 

Escola: 

 Nível(is) de Ensino em que será 
executado o Subprojeto no 
âmbito da Escola

1
 

Descrever se a Escola 
participa de Programas e 
ações da Secretaria de 
Educação e do Ministério 
da Educação

2
 

Endereço: 

 

5. Descrever o contexto educacional da região onde será desenvolvido o projeto (até 500 caracteres) 

 

 

6. Plano de Trabalho: envolver o desenvolvimento das diferentes características e dimensões da 
iniciação à docência, de forma a privilegiar a articulação entre as ações planejadas na UFRN e a 
execução das atividades na(s) Escola(s).  Inserir os principais objetivos do subprojeto (mínimo 1000 
caracteres e máximo 3000) 

 

7. Ações Previstas: o detalhamento das ações específicas do subprojeto, resultados pretendidos com a respectiva 
justificativa para a formação do licenciando, considerando o atendimento aos objetivos do programa (500 
caracteres para cada ação). 

Ação 1 (inserir título da ação ): descrever a ação em 500 caracteres 

Ação 2: 

Ação 3: 

(...) Inserir o número de ações que considerar pertinente. 

 

 

 

 

 

 

7. Estratégias para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua portuguesa, incluindo leitura, escrita, fala, de 
modo a promover a capacidade comunicativa do licenciando (até 500 caracteres). 

 

8. Cronograma específico deste subprojeto (previsão para 12 meses) 

Atividade Mês de início Mês de conclusão 

   

   

   

   

   

                                                           
1
 Para efeito deste Edital, deverá ser indicado o foco em um ou mais níveis de ensino da Educação 

Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica em Nível 
Médio.  

 
2
 Escolas de Tempo Integral, Ensino Médio Inovador, Programa Mais Educação, entre outros. 
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Inserir linhas de acordo com a necessidade do subprojeto. 

9. Outras informações relevantes (quando aplicável) 

 

 

10. Para os Subprojetos das Licenciaturas na Modalidade EAD explicar como ocorrerá a orientação dos 
alunos a distância e os encontros presenciais nos polos, considerando as intervenções realizadas 
pelos bolsistas nas escolas.  

 

 

 

 


