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PROJETO INSTITUCIONAL PIBID 2022 

I - Descreva brevemente o escopo do projeto institucional justificando a escolha das áreas de iniciação à 

docência que compõem os subprojetos e o quantitativo de bolsas solicitado, considerando o universo de 

licenciaturas e matrículas nesses cursos na IES. 

Em consonância com os objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 

explicitados na Portaria CAPES Nº 83, DE 27 DE ABRIL DE 2022, dentre eles, “incentivar a formação de 

docentes em nível superior para a Educação Básica e elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a Educação Básica” o Centro 

Universitário Mário Palmério, apresenta a proposta do Projeto Institucional PIBID – 2022, intitulado 

“Interdisciplinaridade e diversidade das linguagens”.        

             O UNIFUCAMP participa do PIBID desde 2014, quando a CAPES deu a oportunidade para as 

Instituições privadas participarem do programa. No edital 061-2013 a Instituição contou com 120 bolsas de 

Iniciação a docência, contemplando cinco licenciaturas, Ciências Biológicas, Letras Português, Letras Inglês, 

Letras Espanhol e Pedagogia, possibilitando o desenvolvimento de projetos em várias escolas campo, 

contribuindo significativamente para a melhoria do ensino na Educação Básica e na qualificação dos alunos de 

Iniciação à Docência. 

             Em 2018 o UNIFUCAMP participou do Edital N. 07/2018 e foram aprovadas 72 bolsas que propiciou 

a participação de três licenciaturas, Letras Inglês, Letras Português e Pedagogia. 

             No ano de 2020 o UNIFUCAMP foi contemplado com 48 bolsas do PIBID, no edital N.02/2020, 

podendo assim dar oportunidade para professores e alunos dos cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia de 

fazerem parte desse programa tão importante para a formação docente. 

             O PIBID sem dúvidas foi um marco para a Educação.  São grandes os benefícios para todos os 

envolvidos. Para a Instituição de Ensino Superior, a oportunidade de qualificar seus docentes, para as escolas 

campo, o privilégio de contar com metodologias diferenciadas desenvolvidas por alunos de Iniciação à docência 

sob a orientação dos professores da IES e para os licenciandos, uma experiência inigualável de poder conhecer 

de perto todo o funcionamento das escolas campo e ainda poder auxiliar os professores supervisores no ensino 

aprendizagem. 
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A participação no PIBID - Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, desde o ano de 2014, 

é um marco na qualificação dos discentes das licenciaturas na instituição. Desde então, mais de 200 alunos, no 

início de sua formação, tiveram a oportunidade de observar e refletir sobre a prática profissional no cotidiano 

das escolas pública. Além disso, a bolsa concedida aos participantes tem garantido o pagamento das 

mensalidades e a conclusão do curso. 

            Graças a participação no PIBID, os discentes no início de sua formação, tiveram a oportunidade de 

observar e refletir sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas. Além disso, a bolsa concedida 

aos participantes tem garantido o pagamento das mensalidades e a conclusão do curso, ajudando na manutenção 

das turmas dos cursos de licenciatura e diminuição da evasão e aumentando a procura pelos cursos. 

Nota-se infelizmente uma desvalorização das Licenciaturas, e essas ações oferecidas pelo MEC faz 

surgir um movimento com o propósito de resgatar o interesse pelas licenciaturas e também permitir que através 

deste programa o licenciando possa ter uma melhor preparação através de suas experiências e vivências em sala 

de aula, contribuindo assim para que esse profissional ao assumir uma sala de aula, possa saber lidar com as 

tantas situações encontradas. 

             Para o Edital N.23/2022 contaremos com a participação de alunos e professores de três áreas das 

licenciaturas que são oferecidas pelo UNIFUCAMP atualmente, Ciências Biológicas, Letras Português/Inglês 

e Pedagogia. Gostaríamos que todos pudessem ter o privilégio de participar desse programa tão importante para 

a formação do docente, por isso estamos solicitando 72 bolsas de Iniciação à docência para que seja possível 

formarmos três núcleos. 

             Em relação ao curso de Letras Português/Inglês, o mesmo tem o objetivo de formar tradutores, editores 

de revistas, editores de jornais e principalmente professores, visto que a carência desse profissional está cada 

vez maior no nosso país e que de acordo com a BNCC e o novo ensino médio, a grande preocupação do 

Ministério da educação é justamente preparar o aluno para dominar a leitura, escrita e interpretação de sua 

língua vernácula, o que não acontece hoje em nosso país. 

            O Curso de Pedagogia por sua vez traz como principal objetivo a formação de professores da educação 

infantil  e o ensino fundamental I sabendo que o processo formativo do ser humano inicia-se desde o primeiro 

contato com ambiente escolar e torna-se imprescindível que o aluno tenha uma educação de qualidade que 

colabore para a melhoria da qualidade da educação na realidade brasileira, principalmente no seu período de  
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alfabetização. O curso está sempre atento as demandas da sociedade e nesse sentido, a Base Nacional Comum 

Curricular –BNCC- que foi promulgada em 20 de dezembro de 2017 e que definiu competências gerais a serem 

implementadas pelas instituições públicas e privadas estão no currículo pedagógico. 

          Já o curso de Ciências Biológicas tem por objetivo formar docentes para atuar no  ensino fundamental II 

e ensino médio de Monte Carmelo e das diversas cidades da região, tanto na disciplina Ciências como Biologia. 

Salienta-se também que após a conclusão do curso, o aluno que devidamente credenciado junto ao CRBIO, 

estará apto atuar como biólogo nas diversas áreas que a prerrogativa lhe conceder. 

         As atividades serão desenvolvidas em escolas Estaduais e Municipais da Cidade de Monte Carmelo e 

municípios, e terá como objetivo principal, contribuir para uma formação inicial docente de qualidade, seguindo 

as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), bem como se adequando ao 

Projeto Poítico Pedagógico –PPP-  da escola campo. 

         O projeto irá complementar a formação acadêmica e docente do futuro professor do UNIFUCAMP, 

propiciando maior conhecimento sobre a realidade das salas de aula, e possibilitará o aluno a vivenciar a relação 

teoria e prática favorecendo o compartilhamento de vivências da docência e do processo de formação inicial. 

A imersão dos licenciandos, dentro do ambiente educativo irá permitir aos futuros docentes, dentro de 

um olhar pesquisador-participante, a elaboração de uma identidade profissional.  Além dessa oportunidade, o 

diálogo da escola campo com o ensino superior promove a reflexão da prática pedagógica vigente. 

O PIBID do UNIFUCAMP tem como Objetivo geral: contribuir para uma formação inicial docente de 

qualidade, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), de forma 

a propiciar as três dimensões fundamentais - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - 

engajamento profissional e consequentemente melhorar a qualidade da educação básica pública brasileira. 

 O projeto tem como meta, complementar a formação acadêmica e docente do futuro professor do 

UNIFUCAMP, elevando a qualidade da formação inicial, além de inserir esses futuros profissionais no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação. Para alcançar a meta, os alunos de graduação serão colocados 

em contato com o âmbito de ensino da rede básica desde cedo, propiciando maior conhecimento sobre a 

realidade das salas de aula, as dificuldades ali enfrentadas, os limites e possibilidades que ela oferece. Dessa 

forma os discentes poderão vivenciar a relação teoria e prática favorecendo o compartilhamento de vivências 

da docência e do processo de formação inicial, procurando aprofundar reflexões e análises alinhando discussões  
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desenvolvidas no curso a realidade escolar, sempre indagando acerca das práticas desenvolvidas pelos 

professores em seus cotidianos escolares, proporcionando ao aluno graduando bolsista um contato mais próximo 

da realidade, possibilitando dessa forma, sua participação na melhoria da qualidade da educação básica pública 

brasileira. 

 

II - Apresente o histórico de atuação da IES na formação inicial e continuada de professores, inclusive a 

participação em programas de formação como o PIBID ou outras iniciativas, e descreva os resultados 

decorrentes dessa participação para as licenciaturas e sujeitos envolvidos. 

   Ciente da falta de formação em nível superior de vários profissionais do magistério que atuavam àquela 

época, a Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP), mantenedora do Centro Universitário Mário 

Palmério - UNIFUCAMP, mantém cursos de licenciatura para a formação de professores desde a sua 

implantação. Não por coincidência, em 2001, ano que marca o início das atividades da IES, o primeiro curso 

autorizado foi o de licenciatura plena em Letras Português/Inglês. Desde então, foram ofertadas as seguintes 

licenciaturas: Letras Português/Espanhol, Pedagogia e Ciências Biológicas. 

          Privilegiada por sua localização regional, Monte Carmelo, situada acerca de 110 km de Uberlândia, 

polariza uma região composta por 11 (onze) cidades: Iraí de Minas (37km), Romaria (20km), Estrela do Sul 

(28km), Grupiara (55km), Douradoquara (53km), Abadia dos Dourados (35km), Coromandel (57km), Cascalho 

Rico (67km), Indianópolis (79km) e Nova Ponte (74km), o que totaliza em torno de 126.000 habitantes. Isso 

explica a importância estratégica do UNIFUCAMP na formação de mão de obra qualificada para atuar em 

diferentes segmentos profissionais, em especial, na área da docência. 

           Os Cursos de Licenciatura desenvolvidos pelo UNIFUCAMP têm como finalidade formar educadores 

para a docência na educação básica e para o trabalho pedagógico em diferentes instâncias organizativas, 

escolares e não-escolares.  

Através da organização curricular dos diferentes cursos, busca-se propiciar uma sólida formação teórica e 

prática que responda às exigências contemporâneas da formação de professores, com os seguintes objetivos:  

• possibilitar o entendimento dos processos educativos desenvolvidos na educação básica e da realidade 

educacional tal como se apresentam historicamente e na contemporaneidade;  
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• possibilitar o desenvolvimento das capacidades e das habilidades necessárias à condição de educador;  

* preparar docentes capazes de converter as teorias pedagógicas em prática pedagógica escolar comprometida 

com a competência e o compromisso de mediar a aprendizagem de todos os alunos;  

* preparar profissionais que possam, democraticamente, organizar as experiências de ensino e o espaço escolar, 

inclusive em suas articulações com a sociedade;  

* preparar para o entendimento da formação profissional como um continuum que envolve formação inicial e 

formação continuada;  

* preparar para o trabalho pedagógico através de estratégias e procedimentos metodológicos possibilitadores da 

construção do conhecimento e de relações democráticas. 

           Através de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação, nível de Especialização, a instituição atua na 

formação profissional, visando contribuir para a melhoria do ensino e da formação dos recursos humanos. 

Assim, aliada a formação inicial, a instituição preocupou-se também em ofertar a educação continuada, através 

de especializações lato sensu na área da docência, em especial: Pós graduação Inspeção, Supervisão e 

Orientação; Pós Graduação em Educação Especial; Pós graduação em Psicopedagogia; Pós graduação em 

Libras. 

         Desde 2002, os Cursos de Pós-Graduação, ofertados em nível de Especialização, objetivam a preparação 

de recursos humanos para atuarem de forma qualificada no mercado de trabalho, bem como a formação 

continuada dos egressos.  

        O UNIFUCAMP agrega um sistema de oferta de formação continuada que se desenvolve através de duas 

instâncias: Pós-Graduação lato sensu e Programa de Extensão.  

O Programa de Extensão também se articula a essa perspectiva de melhoria e de aperfeiçoamento 

profissional, oportunizando espaços de formação continuada a seus egressos e demais profissionais, que atuam 

em empresas e instituições educativas, escolares e não-escolares. 

Considerando a necessidade de articulação dos programas de formação de professores para educação 

básica e ainda com o intuito de valorizar os cursos de licenciatura, a instituição conta com o Instituto de 

Formação de Professores, que se constitui numa instância organizacional vinculada aos cursos de graduação. 

        



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

 

 De modo complementar e articulado, o UNIFUCAMP conta com outros órgãos colegiados que 

trabalham na firme missão de contribuir para qualificar continuamente a formação de professores na IES, sendo 

o Colegiado de curso, o Núcleo Docente Estruturante – NDE e o Conselho Universitário – CONSU, órgão 

máximo de natureza normativa e deliberativa de instância final para assuntos acadêmico-administrativos do 

UNIFUCAMP. 

         A participação no PIBID - Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência desde 2014 e do 

Programa Residência Pedagógica desde 2018 é um marco na qualificação dos discentes das licenciaturas na 

instituição. Desde então, mais de 400 alunos tiveram a oportunidade de observar e refletir sobre a prática 

profissional no cotidiano das escolas pública. Além disso, a bolsa concedida aos participantes tem garantido o 

pagamento das mensalidades e a conclusão do curso. 

 

Resultados decorrentes do PIBID 

              O PIBID incialmente contribuiu para o fortalecimento das licenciaturas, principalmente, dentro de um 

contexto histórico que hoje vivenciamos, de uma desvalorização da docência. Pode-se ressaltar esses resultados 

em diferentes esferas.  

De acordo com os objetivos do programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, bem 

como a Resolução CNE/MEC n° 02 de junho de 2015 a valorização da formação docente do aluno em cursos 

de Licenciatura é de suma importância no intuito de formar profissionais qualificados e preparados para carregar 

o conhecimento pautado em habilidades e competências que deverão ser transmitidas aos alunos de escolas em 

atividade de docência, da maneira mais lúdica e didática possível.  

            Nesse sentido, a inserção dos alunos de Iniciação à Docência na realidade escolar tem atuado no 

aperfeiçoamento das habilidades e pleno desabrochar de suas competências, contribuindo com a formação 

pedagógica intencional, bem como as tomadas de conhecimentos e estratégias pedagógicas voltadas aos 

conhecimentos específicos e interdisciplinares, favorecendo a formação científica e cultural de maneira mais 

sólida. 
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    Durante o desenvolvimento do projeto PIBID foi constatado a elevação das habilidades e 

competências dos discentes, bem como a capacidade de renovar sempre que necessário, e de se adaptar à 

realidade de uma sala de aula, com toda a heterogeneidade encontrada do ambiente escolar.   

  Além disso, com a experiência que o programa oferece, os discentes tendem a ter uma maior vivência 

no ofício da profissão professor/educador, capacitando o docente em formação a atuar (durante ou no final do 

curso de Licenciatura) no mercado de trabalho, priorizando o ensino de educação básica de qualidade em redes 

públicas.   

O objetivo do programa de incentivar e qualificar a formação de estudantes que cursam a carreira docente 

tem alcançado êxito em nosso município de Monte Carmelo. Esse sucesso se identifica quando da primeira 

turma que participou do programa em 2014, já temos ex-alunas e hoje professoras atuando no espaço escolar e 

que relatam como a vivência do programa colaborou para sua identidade profissional, segurança inicial para o 

exercício da profissão. E essa postura de um profissional que atua com “amorosidade”, como diz Paulo Freire, 

só vem a aumentar para o município o comprometimento educacional tendo em vista os resultados do Ideb.  

Os pibidianos participaram de 2014 a  2017  de Seminários com apresentação de trabalho, quando nesse 

período, ainda tínhamos verbas para esse contexto. Mas posteriormente, não deixaram de produzir saberes, pois 

sempre estiveram envolvidos com os projetos pedagógicos da escola campo.  

         Além dos egressos, as alunas bolsistas que atuam nos subprojetos confirmaram a certeza da escolha 

profissional realizada, ao participar das atividades dentro da escola campo. Essas mesmas alunas relataram que 

o PIBID oportuniza um intervenção didático-pedagógica que no estágio não conseguem alcançar e participar. 

Percebem e identificam também a relação teoria-prática tão fundamental para um profissional que saiba se 

posicionar e pensar com politicidade. 

          Para os professores coordenadores a oportunidade de estar em contato com o “chão da escola”, local 

privilegiado onde acontece a reflexão da práxis educativa. O contato com o ambiente educativo com seus 

desafios, imprevisibilidades e conquistas nos permite fazer a ponte entre a academia e a realidade da vida. 

Temos como resultado a divulgação de um e-book de nossa instituição.  

         Para os professores supervisores são reanimados e desafiados a rever, repensar ou ratificar suas 

concepções dentro do processo ensino e aprendizagem. Ao fazerem parte dos subprojetos participam dos 

estudos, oficinas e palestras; processo de formação continuada que às vezes fica adormecido.  
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         Para a instituição UNIFUCAMP a certeza de contribuir socialmente com a vida educativa de Monte 

Carmelo, uma vez que sempre se coloca como parceira em todas as demandas sociais do município e ainda a 

diminuição da evasão e aumento da procura pelas licenciaturas. 

        Para a coordenação institucional a experiência dos subprojetos, a organização da dinâmica do programa 

fica um compartilhamento de saberes que agrega aprendizado pessoal, profissional e emocional. 

 

Resultados decorrentes do RESIDENCIA PEDAGOGICA 

         Reestruturação do estágio dos cursos de licenciatura que participaram do programa. 

         Diminuição da evasão tanto dos alunos do ensino superior quanto dos alunos da escola campo. 

         Os preceptores modificaram suas práticas pedagógicas, incluindo metodologias ativas que fizeram parte 

do plano do Residência Pedagógica. 

          Crescimento e amadurecimento dos alunos residentes, referente a autonomia e responsabilidade.       

 

III - Descreva de que maneira os desafios e aprendizados das experiências mencionadas no item II 

contribuirão para qualificar o novo projeto PIBID, ora apresentado à CAPES. 

O PIBID veio alterar a relação didático-pedagógico das relações interpessoais, da estruturação de 

saberes, do processo formativo social e dos conhecimentos que se articulam no processo de ensino e 

aprendizagem nos alunos bolsistas, nos alunos da escola campo, bem como dos professores envolvidos. Essa 

alteração se deve a participação das pessoas, que acontece de forma dialógica e contextualizada, onde se 

comprometem e se fortalecem na construção da profissionalidade docente. Tal aprendizado se comprova quando 

no início do último edital e em seu percurso nos deparamos com a pandemia do COVID-19. Essa circunstância 

pandêmica não nos abateu, mas pelo contrário, nos desafiou a uma busca de ensino que pudesse viabilizar 

alegria de aprender e ensinar.  

            Nesse sentido, as atividades na maior parte do tempo eram desenvolvidas por modalidade remota, não 

havendo, portanto, o contato entre os envolvido no projeto de maneira presencial. Se por um lado, essa condição 

tenha dificultado o trabalho dos alunos licenciando, por outro contribuiu com o desenvolvimento de habilidades 

e competências tecnológicas, inserindo os discentes no mundo digital.  
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 Paralelamente, o presente projeto a ser trabalhado, exige o pleno domínio de habilidades tecnológicas, 

que por sua vez foram adquiridas durante os projetos anteriores, possibilitando por tanto uma formação 

continua, favorecendo a aprendizagem significativa.  

 Outro desafio foi desenvolver atividades significativas sem custeio por parte do programa. No primeiro 

edital que o UNIFUCAMP participou havia custeio que permitia um maior envolvimento em atividades 

científicas de nossos alunos, o que posteriormente veio a ser cortada. Mas, o corte dessas verbas não nos impediu 

de uma reorganização de nossas possibilidades, uma vez que o nosso público estudantil são alunos de uma renda 

social baixa e dessa forma houve a reformulação da maneira de trabalhar, sem prejudicar o alcance de nossos 

objetivos. 

 Ao vivenciarmos tantos desafios de corte de verbas, de pandemia e até mesmo de momentos de 

insegurança da continuidade do programa, tais contextos, na verdade não deixaram de contribuir com a 

construção da prática docente, à medida que visualizamos e sentimos que enquanto profissionais da educação 

devemos buscar a nossa valorização profissional.  Devemos a todo instante fortalecer nossa prática em uma 

teoria que venha aproximar do ambiente escolar e suas exigências e traçar assim posturas didático-pedagógicas 

que agreguem a um processo formativo reflexivo, crítico e autônomo. Nesse viés, as metodologias ativas tem 

proporcionado situações em que o aluno construa seu próprio saber. 

 

IV - Informe se a IES possui colegiado ou unidade formalmente instituída em sua estrutura 

organizacional para a promoção da articulação dos cursos de licenciatura. Se sim, descreva sua 

composição, atribuições e ações promovidas por essa instância para qualificar a formação de professores 

na IES. 

Considerando a necessidade de articulação dos programas de formação de professores para educação 

básica, e ainda a valorização dos cursos de licenciatura, a instituição busca o compromisso com a formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica, por meio da integração com as redes de educação 

básica e a articulação entre as licenciaturas, a pesquisa e a extensão.  

            Os Cursos de Licenciatura e pós graduação na área docente, desenvolvidos pelo UNIFUCAMP, têm 

como finalidade formar educadores para a docência na educação básica e para o trabalho pedagógico, em 

diferentes instâncias organizativas, escolares e não-escolares.  
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Através da organização curricular dos diferentes cursos, busca-se propiciar uma sólida formação teórica e 

prática, que responda às exigências contemporâneas da formação de professores.  

              Com o objetivo de integrar a política de formação de professores da educação básica, a Instituição 

conta com o Instituto de Formação de Professores, unidade acadêmica, que se constitui numa instância 

organizacional, que visa à formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica. 

O instituto é constituído por uma coordenação e um colegiado, composto por integrantes das redes de educação 

básica, dos programas de formação de professores, das licenciaturas em suas diferentes áreas, da extensão e da 

pós-graduação, que atuam na formação de professores para a educação básica. Os objetivos deste Colegiado 

são:  

a) promover a articulação dos cursos de licenciatura, dos programas e dos projetos, que se destinam à formação 

de professores.  

b) manifestar-se sobre a aplicação de recursos e a concessão das bolsas de acordo com os regulamentos das 

Instituições de fomento.  

c) integrar escola e universidade, com a intenção de fomentar programas e projetos de formação de Professores. 

Conforme o estatuto que instituiu o Instituto Superior de Educação da UNIFUCAMP, compete ao mesmo:  

I. Instituir mecanismos para entendimento com os sistemas de ensino, tendo em vista assegurar o 

desenvolvimento da parte prática da formação em escolas de educação básica;  

II. Organizar a parte prática da formação de professores com base no projeto institucional do Instituto Superior 

de Educação;  

III. Supervisionar a parte prática da formação de professores, preferencialmente através de seminários 

multidisciplinares;  

IV. Considerar na avaliação do aluno o seu desempenho na parte prática, ouvida a escola na qual esta foi 

desenvolvida;  

V. Acompanhar o processo de avaliação global dos cursos.  
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 Visando qualificar a formação de professores, a IES promove, através de suas instâncias organizativas, 

várias atividades complementares ao longo do ano, tais como: Eventos científicos (seminários, palestras, 

simpósios), oficinas (de leitura, de alfabetização, de material pedagógico), visitas técnicas. Ainda incentiva a 

pesquisa e a publicação de artigos em parceria com professores orientadores. Para isso, mantém cinco periódicos 

para publicação de artigos, Editora FUCAMP que publica e-books e ainda incentiva a apresentação oral em 

eventos científicos, promovidos dentro e fora da instituição. Todos os semestres a IES promove seminários 

específicos da área docente, com apresentações orais, e ainda publica os trabalhos dos alunos nos Anais da 

FUCAMP (ISSN 2448-3133), criado em 2016, com periodicidade semestral. 

 

V - Descreva os referenciais para a seleção dos participantes, incluindo metodologia, critérios, desempate 

e estratégias para ampla divulgação do processo de seleção. 

O Coordenador Institucional será indicado pela instância colegiada acadêmica da administração superior 

do UNIFUCAMP observados os requisitos estabelecidos na portaria N.83 de 27 de abril de 2022 demais 

orientações específicas contidas nos editais e normativos do programa. 

A definição do coordenador de área deverá ser realizada pelo colegiado do curso que compõe o 

subprojeto, observados os requisitos estabelecidos na portaria N.83 de 27 de abril de 2022 demais orientações 

específicas contidas nos editais e normativos do programa. Para alunos de Iniciação à docência e professores 

supervisores serão lançados editais pelo UNIFUCAMP. 

BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Seleção: 

O candidato deverá: 

A) estar regularmente matriculado em curso de Licenciatura do UNIFUCAMP da área do subprojeto a qual fará 

parte; B) ter concluído no máximo 60% da carga horária do curso de licenciatura ao ingressar no programa; C) 

possuir bom desempenho acadêmico; D) cumprir a carga horária exigida no programa; E) Não receber bolsa, 

de qualquer natureza; F) estar em dia com as obrigações eleitorais e com as Instituições Públicas de Fomento; 



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

G) o estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado poderá 

ser bolsista do Pibid, desde que não possua relação de trabalho com o UNIFUCAMP ou com a escola onde 

desenvolve as atividades do subprojeto. 

 Do processo de seleção: 

 Etapas do processo de seleção: - Avaliação do desempenho na interpretação de texto (100 pontos). 

Da classificação: Serão classificados os alunos que obtiverem a maior média  

      Serão desclassificados os candidatos que:- não entregarem a documentação em   consonância com as 

exigências deste edital; - não alcançarem o mínimo de 60% da nota final. 

       Do desempate: Ocorrendo empate na classificação final dos candidatos, o critério será classificar o 

candidato com a maior idade. 

 

  PROFESSOR SUPERVISOR 

  Dos requisitos ao candidato à bolsa de supervisor Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

B) estar em dia com as obrigações eleitorais; C) possuir licenciatura que corresponda ao componente curricular 

ou ao curso do subprojeto que irá participar;  D) possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério da 

Educação Básica;  E) ser docente de educação básica nas escolas das redes públicas de ensino que integra o 

projeto institucional e estar atuando em sala de aula na área ou etapa correspondente à habilitação concedida 

pelo curso que compõe o subprojeto; -supervisor de Pedagogia deverá atuar na educação infantil, no ensino 

fundamental I ou na educação de jovens e adultos; F) dispor do tempo necessário para realizar as atividades 

previstas para sua atuação no projeto; G) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente 

após ser selecionado no Programa; H) não estar vinculado a nenhum outro programa de bolsa I) dedicar-se, no 

período de vigência da bolsa, às atividades do Pibid, acompanhando e orientando os  bolsistas; J) Participar das 

reuniões e eventos do Programa Pibid promovidos pelo UNIFUCAMP ; K) Enviar à Coordenação Institucional 

do Programa, o relatório mensal das suas atividades e das ações dos bolsistas na escola-campo; L) Possuir 

cadastro na Plataforma da Educação Básica e mantê-lo atualizado. 

Do processo seletivo 

Etapa do processo de seleção: Avaliação do desempenho na Carta de intenção 
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Da classificação:  Serão desclassificados os candidatos que: - não entregarem a documentação em consonância 

com as exigências deste edital; 

Do desempate:  O critério será classificar o candidato com a maior idade. 

DIVULGAÇÃO: A divulgação do processo seletivo do PIBID/UNIFUCAMP será feita por meio da publicação 

dos editais na página do UNIFUCAMP, visitas às salas de aula das licenciaturas para falar sobre o programa e 

convidar os alunos para participarem, além de um comunicado que será feito por e-mail para as escolas da 

Educação Básica do município de Monte Carmelo. 

 

VI - Descreva como será realizada a aproximação e a articulação com as secretarias de educação do 

Estado ou Município e unidades escolares para a implementação e execução das atividades do projeto. 

Caso já possua ações em curso com as secretarias, detalhe como se dá essa articulação.  

   Aprovado o projeto do UNIFUCAMP pela CAPES, a IES faz a indicação preliminar das escolas que 

participarão do PIBID e posteriormente a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-

MG)/Superintendência Regional de Ensino fazem a indicação final das Escolas Estaduais (SRE), utilizando 

como critérios, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a experiência de ensino-aprendizagem bem 

sucedidas e ainda se na escola há professor na área do subprojeto em questão. 

            Definidas as escolas participantes a SRE realiza a habilitação das Escolas Estaduais na Plataforma 

CAPES e acontece a seleção dos professores supervisores, cujos nomes são encaminhados a SER e SEE-MG  

              Além desse momento de articulação entre o UNIFUCAMP e as secretarias de educação referente ao 

PIBID, a IES possui parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Superintendência Estadual de Ensino 

para desenvolvimento de projetos educacionais, eventos, palestras, encontro de professores e diretores da 

regional, realização de projetos de extensão nas escolas da Educação Básica. 

             Celebração de convênio com a Secretarias Municipal de Educação de Monte Carmelo e outras cidades 

da micro região. Esses convênios proporcionam aos alunos desenvolverem seus estágios nas diversas escolas 

Municipais e estaduais tanto de Monte Carmelo, bem como das cidades que aqui estudam e colocarem em 

prática os conhecimentos adquiridos de forma teórica na prática, vivenciando a realidade escolar de cada cidade, 

sempre supervisionado por um professor da instituição superior bem como da escola estagiada. 
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VII - Informe se no processo de elaboração da presente proposta de projeto institucional houve 

articulação prévia com o Programa Residência Pedagógica (RP), com outras iniciativas de formação de 

professores na IES ou com as secretarias de educação estadual ou municipal. 

Foi realizada uma reunião com os possíveis integrantes do PIBID e Residência Pedagógica para 

conversar sobre as ideias para o Edital 2022, levando em consideração os objetivos dos dois programas. Depois 

de feita a explanação das sugestões houve um consenso a respeito do uso do jornal como uma metodologia ativa 

a ser trabalhada nos dois programas.  Por meio da criação de um jornal online é possível fazer um trabalho 

coletivo e interdisciplinar, trabalhar o uso das tecnologias digitais e ainda o uso apropriado da Língua 

Portuguesa.  

         O UNIFUCAMP entrou em contato com as Secretarias de educação comunicando que irá participar do 

Edital CAPES nº 23/2022, confirmando a parceria entre IES e Secretarias de Educação para seleção e cadastro 

das escola campo. 

         Foi enviado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, um formulário “Relatório qualitativo-

edição 2020 PIBID e RP” para que possamos responder. O objetivo é o alinhamento e melhoria das ações da 

SEE-MG e SER para o Edital CAPES nº 23/2022, com base nas informações adquiridas nesta pesquisa. 

 

VIII - Descreva detalhadamente como será promovida a integração entre os subprojetos 

A integração entre os subprojetos se dará de forma contínua durante todo o desenvolvimento do projeto. 

       Os subprojetos estarão dialogando incialmente em um evento de abertura, seja presencial ou online, onde 

participarão todos os envolvidos no processo educativo. Todos os professores supervisores e coordenadores de 

área e institucional, juntamente com seus alunos bolsistas para que possam se conhecer a apresentar suas 

perspectivas formativas.  

       Uma oficina que ocorrerá preferencialmente presencial será sobre a importância da leitura e escrita para 

todos os envolvidos no desenvolvimento dos subprojetos, pois todos nós somos professores de língua 

portuguesa, independentemente da disciplina que se ministra. Essa oficina palestra será ministrada por docentes 

da instituição. 
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        A integração entre os subprojetos será promovida também, por meio da confecção de um jornal online. 

Nesse material a interdisciplinaridade será garantida por meio de publicações quinzenais, onde os mesmos serão 

confeccionados buscando explorar a linguística, capacidade de pesquisa e tecnologia por parte dos alunos 

bolsistas dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Letras Português e Pedagogia.  

     O jornal será utilizado para veiculação de informações voltadas para os alunos da escola campo, focando na 

veiculação de informações de interesse pedagógico e social que venha a agregar conhecimento. Diferentes 

informações poderão ser transcritos nos jornais, tais como, dicas para o Enem (exame nacional do ensino 

médio), atualidades, guia de profissões, curiosidades e demais temáticas que possam de certa forma apresentar 

conexão apropriada com o jornal. Além disso, o jornal será um meio eficiente para divulgação das atividades 

que estejam acontecendo no PIBID, com registros de oficinas, aulas práticas, feiras de ciências, dentre outras, 

possibilitando que toda a comunidade atendida pela escola tenha conhecimento da grandiosidade do projeto 

fomentada pela CAPES. 

 

IX - Detalhe as iniciativas previstas para a socialização das experiências formativas dos participantes do 

projeto institucional. 

No decorrer do desenvolvimento do projeto as experiências formativas dos participantes sempre serão 

socializadas de forma contínua, por meio de reuniões, oficinas, apresentação de seminários e principalmente 

por meio do jornal que será produzido pela equipe PIBID e publicado quinzenalmente para divulgação dos 

resultados obtidos das atividades desenvolvidas. 

       Ao final do período do edital, a socialização se dará por meio do Seminário de Socialização dos resultados 

do PIBID do UNIFUCAMP, além da publicação dos resultados em Revistas científicas, Anais, e-book. 

 


