
 
 

 

PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID CAPES 2022/FAI E PARA O 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – RP CAPES 2022/FAI 

 

A Coordenação Institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID e do Programa de Residência Pedagógica - RP do Centro de Ensino Superior em 

Gestão, Tecnologia e Educação - FAI torna público que estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo de discentes do curso de Pedagogia da FAI interessados na composição 

do núcleo em vagas do PIBID e RP/ FAI para 2022.  

 

                                   PIBID/2022 RP/2022 

Tipo de bolsa Iniciação à Docência Residência Pedagógica 

Valor da bolsa (mensal) R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) mensais 

R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) mensais 

Carga horária mínima 6 h semanais 6 h semanais 

Período  18 meses 18 meses 

Nº de bolsas 24 bolsas 30 bolsas 

Quadro 1: Área contemplada Pedagogia 

 

1. DOS OBJETIVOS DOS PROGRAMAS PIBID E RP:  

1.1 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem, por objetivo 

geral:  

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  

b) contribuir para a valorização do magistério;  

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica;  

d) 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; 

FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação; 

e) 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;  

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 



 
 

1.2 A Residência Pedagógica (RP) tem, por objetivo geral:  

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, 

conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente; 

b) promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);  

c) fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas 

públicas de educação básica para a formação inicial de professores da educação básica;  

d) fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores.  

 

2. DAS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA 

O PIBID e o Programa Residência Pedagógica (RP) são iniciativas que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, visando intensificar a 

formação prática nos cursos de licenciatura e promover a integração entre a educação 

básica e a educação superior.  

2.1 O PIBID tem por finalidade proporcionar aos discentes da primeira metade dos cursos 

de licenciatura sua inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior.  

2.2 O RP tem por finalidade promover a experiência de regência em sala de aula aos 

discentes da segunda metade dos cursos de licenciatura, em escolas públicas de educação 

básica, acompanhados pelo professor da escola. 

 

3. DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS: 

3.1 Serão destinadas 24 vagas aos bolsistas do PIBID e 30 vagas aos bolsistas do RP.  

3.2 O valor de cada bolsa para os discentes do curso de Pedagogia é de R$ 400,00 

mensais para os dois Programas.  

 

4. DOS REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES 

4.1 O candidato à bolsa de iniciação à docência deve ser estudante do curso de Pedagogia 

e atender aos seguintes requisitos: 

a) estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES, na área do subprojeto;  

b) estar cursando os primeiros períodos do curso de Pedagogia; 

c) ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;  

d) possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES;  

e) dedicar-se às atividades do PIBID, observando a carga horária mínima de trinta horas 

mensais;  

f) firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da Capes. 



 
 

 

   4.1.1 Compromissos do bolsista de iniciação à docência PIBID/FAI:  

a) participar das atividades definidas pelo projeto;  

b) dedicar-se no período de vinculação ao projeto sem prejuízo do cumprimento de seus 

compromissos regulares como discente, observando a carga horária definida em edital;  

c) informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento 

de sua bolsa;  

d) registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto;  

e) apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os 

em eventos sobre formação de professores da educação básica;  

f) participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela Capes. 

 

4.2 O candidato à bolsa de residência pedagógica deve ser estudante do curso de 

Pedagogia e atender aos seguintes requisitos:  

a) estar regularmente matriculado no curso de Pedagogia;  

b) ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; FAI - Centro de Ensino Superior 

em Gestão, Tecnologia e Educação  

c) ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período;  

d) possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES; 

 e) dedicar-se às atividades do RP, conforme carga horária mensal estabelecida em edital;  

f) firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da Capes. 

 

   4.2.1 Compromissos do bolsista de Residência Pedagógica/FAI  

a) desenvolver as ações definidas no plano de atividades do núcleo de residência 

pedagógica;  

b) elaborar os planos de aula sob orientação do docente orientador e do preceptor;  

c) cumprir a carga horária de residência estabelecida neste Edital;  

d) registrar as atividades de residência pedagógica em relatórios ou portfólios e entregar 

no prazo estabelecido pela Capes;  

e) participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando 

com o aperfeiçoamento do programa;  

f) comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente 

orientador, ao coordenador institucional ou à Capes.  

  

   4.2.2 O residente deverá cumprir a carga horária total do plano de atividades observando 

o prazo de conclusão do seu curso, não sendo permitida a execução do plano de atividades 

após a colação de grau.  



 
 

4.3 O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício realizando estágio 

remunerado poderá ser bolsista dos programas de formação docente, desde que 

desenvolva as atividades do subprojeto em outra IES ou escola.  

4.4 A IES não poderá impor restrições a estudantes que possuem vínculo empregatício, 

exceto no caso previsto no caput.  

 

5 DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

 5.1 As inscrições ocorrerão no período de 19 a 30 de setembro de 2022 - estarão abertas 

as inscrições de candidatos à seleção para preenchimento das vagas discriminadas no 

quadro 1 deste edital. FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação. 

5.2 As inscrições deverão ser realizadas via formulário on-line: 

https://forms.gle/eVuQUfwwasvxEDkc8 

 

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1 Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;  

6.2 Estar regularmente matriculado no curso de Pedagogia da IES.  

6.3 O discente aprovado no processo de seleção deverá:  

a) Declarar ter condições de dedicar pelo menos 30 (trinta horas) mensais para o 

desenvolvimento das atividades do Pibid e da Residência Pedagógica. 

b) Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de 

Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA).  

c) O discente que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado 

poderá ser bolsista nos Programas desde que não possua relação de trabalho com a IES 

participante ou com a escola-campo.  

 

7 DO INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES  

7.1 A duração máxima das cotas de bolsas concedidas no Pibid e RP é de 18 meses e sua 

concessão coincidirá com o período de vigência do instrumento firmado entre a IES e a 

Capes, não sendo admitido pagamento de bolsa após o encerramento desta vigência. 

7.2 O início de atividades com a implementação das bolsas está previsto para o início de 

novembro/2022. Novas orientações serão remetidas posteriormente, seguindo orientações 

da Capes. 

 

 

                                                             Santa Rita do Sapucaí, 19 de setembro de 2022. 

https://forms.gle/eVuQUfwwasvxEDkc8

