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EDITAL PROGRAD Nº 11/2022

06 de maio de 2022

Processo nº 23117.031754/2022-13

 

OBJETO: Processo sele�vo Simplificado - Seleção de Coordenadores/as Ins�tucionais para o Programa
Ins�tucional de Bolsa de Iniciação a Docência - Pibid e Programa Residência Pedagógica - PRP
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PREÂMBULO

A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna público o Processo
Sele�vo Simplificado de Seleção de Coordenadores/as Ins�tucionais para desenvolver os projetos no
Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e no Programa Residência Pedagógica
(PRP), regulamentados pelos seguintes documentos vigentes:

Portaria Capes nº 83 de 27 de abril de 2022 (Pibid); 

Portaria Capes nº 82 de 26 de abril de 2022 (PRP);

Edital Capes nº 23 de 2022 do Processo 23038.004469/2022-18 (Pibid); e

Edital Capes nº 24 de 2022 do Processo 23038.003851/2022-04 (PRP).

 

1. DOS PROGRAMAS

1.1. O Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma inicia�va que
integra a Polí�ca Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e tem por finalidade
fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível
superior e para a melhoria de qualidade da Educação Básica pública brasileira (Art. 1º da Portaria Capes
nº 83/2022).

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/05/2022 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/diretoria-de-educacao-basica/28042022_Publicacao_no_DOU_1691532_PORTARIA_N__83__DE_27_DE_ABRIL_DE_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/diretoria-de-educacao-basica/28042022_Portaria_1691648_SEI_CAPES___1689649___Portaria_GAB_82.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/29042022_Edital_1692974_Edital_23_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/29042022_Edital_1692979_Edital_24_2022.pdf
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1.2. O Programa Residência Pedagógica (PRP) é um programa da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, que tem por finalidade fomentar projetos
ins�tucionais de residência pedagógica implementados por Ins�tuições de Ensino Superior, contribuindo
para o aperfeiçoamento da formação inicial de professores da Educação Básica nos cursos de licenciatura
(Art. 2º da Portaria Capes nº 82/2022).

2. DAS ATRIBUIÇÕES

2.1. As atribuições do/a Coordenador/a do Pibid estão descritas no Art. 38 da Portaria Capes nº
83/2022.

2.2. As atribuições do/a Coordenador/a do PRP estão descritas no Art. 40 da Portaria Capes nº
82/2022.

3. DAS VAGAS

3.1. Uma vaga para Coordenador/a Ins�tucional para apresentação de proposta ao Programa
Ins�tucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid).

3.2. Uma vaga para Coordenador/a Ins�tucional para apresentação de proposta ao Programa
Residência Pedagógica (PRP).

3.3. Considerando a necessidade de cooperação na gestão dos dois programas, bem como a
oferta de cursos de licenciaturas nos Campi de Uberlândia e Ituiutaba, as vagas serão des�nadas: uma
para docente lotado/a em Uberlândia e uma para docente lotado/a em Ituiutaba, de acordo com
processo de seleção definido neste edital.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. Será selecionado o/a candidato/a de maior pontuação em critérios classificatórios para
coordenar o programa que optou em sua inscrição.

4.2. Dentre os demais candidatos lotados em município diferente do primeiro classificado e
que optaram pelo programa dis�nto do primeiro classificado, será selecionado o/a de maior pontuação
em critérios classificatórios para coordenar o outro programa.

4.3. Os selecionados conforme item 4.1 e 4.2 serão apresentados ao Conselho de Graduação –
Congrad/UFU, enquanto instância colegiada acadêmica da administração superior (Art. 33 da Portaria
Capes nº 83/2022; Art. 33 da Portaria Capes nº 82/2022), solicitando aprovação do processo sele�vo e
designação formal de coordenadores/as ins�tucionais das propostas apresentadas ao Pibid e PRP.

5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E DOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

5.1. Conforme orientações norma�vas definidas no Art. 26 da Portaria Capes nº 83/2022 e
no Art. 27 da Portaria Capes nº 82/2022, foram estabelecidos os seguintes requisitos mínimos para o/a
candidato/a par�cipar deste processo sele�vo:

5.1.1. Possuir �tulo de mestre ou doutor;

5.1.2. Pertencer ao quadro permanente da UFU como docente e estar em efe�vo exercício,
ministrando disciplina em curso de licenciatura;

5.1.3. Possuir experiência mínima de três anos como docente do ensino superior em curso de
licenciatura;

5.1.4. Não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou cargo
equivalente na UFU;

5.1.5. Possuir experiência na formação de professores, comprovada pela atuação em pelo menos
três das seguintes a�vidades, comprovando no mínimo oito meses em cada uma:

a) coordenação de projetos e programas de formação de professores no âmbito federal,
estadual ou municipal;

b) coordenação de curso de licenciatura (como �tular);
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c) gestão pedagógica na Educação Básica (diretor, vice-diretor ou coordenador
pedagógico em escola da Educação Básica);

d) docência em disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura;

e) docência em curso de formação con�nuada e lato sensu para professores da
Educação Básica (curso de atualização, aperfeiçoamento, curta duração e
especialização);

f) docência em curso de mestrado profissional para professores da Educação Básica; e

g) docência na Educação Básica (função docente).

5.2. Conforme  informações regulamentares con�das no inciso VII do Art. 26 da Portaria Capes
nº 83/2022 e no inciso VI do Art. 27 da Portaria Capes nº 82/2022, definiu-se como critérios
classificatórios:

5.2.1. Coordenação de subprojetos, projetos ou programas de formação de professores no
âmbito federal, estadual ou municipal;

5.2.2. Coordenação de curso de licenciatura (como �tular);

5.2.3. Gestão pedagógica na Educação Básica (diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico
em escola de Educação Básica);

5.2.4. Gestão na Educação Superior (Pró-reitor, Diretor de unidade acadêmica/administra�va,
supervisor ou coordenador de divisão);

5.2.5. Docência em disciplina de estágio curricular ou prá�cas pedagógicas (Prointer/Seilic) em
curso de licenciatura;

5.2.6. Docência em curso de formação con�nuada para professores da Educação Básica (curso de
atualização, aperfeiçoamento, curta duração ou especialização);

5.2.7. Docência em curso de mestrado profissional para professores da Educação Básica;

5.2.8. Docência na Educação Básica (função docente).

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições serão realizadas em conformidade com o cronograma apresentado no item 7,
via Sistema Eletrônico de Informações – SEI UFU h�ps://www.sei.ufu.br/sei/  por meio de abertura e
envio de Processo SEI do Tipo "Administração Geral: Concurso", para a Unidade DLICE (Divisão de
Licenciatura), contendo:

6.1.1. O�cio com os dados con�dos no Anexo I.

6.1.2. Documento externo em formato pdf, com o currículo emi�do pela Plataforma Capes de
Educação Básica h�ps://eb.capes.gov.br/.

6.1.3. Documentos externos em formato pdf, com os comprovantes dos itens classificatórios na
ordem em que são apresentados no Anexo II.

6.1.4. Documento externo em formato pdf, com o barema de critérios classificatórios
preenchido, conforme Anexo II.

6.2. Caso necessário, a Prograd poderá solicitar a qualquer momento documentos
comprobatórios dos requisitos eliminatórios.

6.3. O envio correto do Processo SEI é de total responsabilidade do/a candidato/a.

6.4. O envio de documentação incompleta implica no indeferimento da inscrição.

6.5. É permi�da apenas uma inscrição por docente, sendo obrigatório indicar no Anexo I o
programa escolhido (Pibid ou PRP).

7. DO CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA / PRAZO

https://www.sei.ufu.br/sei/
https://eb.capes.gov.br/
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Publicação e divulgação 06 de maio de 2022
Inscrições 09 a 12 de maio de 2022                     
Resultado parcial 13 de maio de 2022
Interposição de recursos 14 a 16 de maio de 2022
Resultado final 17 de maio de 2022
Apresentação do resultado final ao CONGRAD     18 de maio de 2022

8. DA CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

8.1. Os/As candidatos/as que atenderem aos requisitos apontados no item 5.1 e apresentarem
os documentos de inscrição conforme item 6 serão ranqueados em ordem decrescente de pontuação,
conforme Anexo II.

8.2. Em caso de empate, os critérios de desempate, serão aplicados na seguinte ordem:

a) Maior tempo de experiência na Coordenação de curso de licenciatura (como �tular);

b) Maior tempo de experiência na docência em disciplina de estágio curricular ou
prá�cas pedagógicas (Prointer/Seilic) em curso de licenciatura;

c) Maior tempo de experiência na coordenação de subprojetos, projetos ou programas
de formação de professores no âmbito federal, estadual ou municipal;

d) Maior tempo de magistério na UFU.

8.3. O resultado parcial contendo os/as candidatos/as classificados/as será divulgado conforme
cronograma deste edital previsto no item 7, no endereço eletrônico (DLICE).

8.4. Será convocado/a para assumir as funções de coordenação ins�tucional das propostas
para os programas Pibid e PRP os dois candidatos selecionados conforme exposto nos itens 3, 4 e seus
subitens deste edital.

9. DOS RECURSOS

9.1. O recurso interposto referente ao resultado parcial deverá ser realizado via Processo SEI
encaminhado à Prograd de acordo com o item 7.

9.2. Não serão considerados os documentos faltantes que deveriam ter sido apresentados em
fase anterior à recursal.

9.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão analisados.

9.4. Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Os casos omissos serão tratados pela Prograd.

10.2. Informações adicionais poderão ser ob�das pelo e-mail: pibidrp.dlice@prograd.ufu.br.

10.3. A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da
documentação de inscrição implicará a desclassificação do/a candidato/a.

11. DOS ANEXOS

11.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

11.1.1. Anexo I – Dados que devem estar no O�cio do Processo de inscrição no SEI (assinalando
no ato de sua geração, acesso restrito por conter dados pessoais). Dados do/a docente:

a) Nome completo;

b) Siape;

c) CPF;

d) Unidade acadêmica e campus de atuação principal;

e) Telefones;



06/05/2022 14:00 SEI/UFU - 3574907 - Edital

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4014303&infra_siste… 5/6

f) E-mails; e

g) Indique o programa para o qual se inscreve (Pibid ou PRP).

11.1.2. Anexo II – Barema de critérios classificatórios

Barema de critérios classificatórios

ATIVIDADE PONTUAÇÃO POR
PERÍODO

LIMITE MÁXIMO
DE PONTUAÇÃO
NA ATIVIDADE

           
PONTUAÇÃO
OBTIDA         

     
1. Coordenação de subprojetos, projetos ou

programas de formação de professores no âmbito
federal, estadual ou municipal

1,5 Pontos/semestre
completo 12  

2. Coordenação de curso de licenciatura (como
�tular)

2,0 Pontos/semestre
completo 16  

3. Gestão pedagógica na Educação Básica (diretor,
vice-diretor ou coordenador pedagógico em escola
de Educação Básica)

1,5 Pontos/semestre
completo 12  

4. Gestão na Educação Superior (Pró-reitor, Diretor
de unidade acadêmica/administra�va, supervisor
ou coordenador de divisão)

1,5 Pontos/semestre
completo 12  

5. Docência em disciplina de estágio curricular ou
prá�cas pedagógicas (Prointer/Seilic) em curso de
licenciatura

1,5 Pontos/semestre
completo 12  

6. Docência em curso de formação con�nuada
para professores da Educação Básica (curso de
atualização, aperfeiçoamento, curta duração ou
especialização)

1,5 Pontos/disciplina
ou módulo completo 12  

7. Docência em curso de mestrado profissional
para professores da Educação Básica

1,5 Pontos/disciplina
ou módulo completo 12  

8. Docência na Educação Básica (função docente) 1,5 Pontos/disciplina
ou módulo completo 12  

TOTAL -- 100  

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kárem Cris�na de Sousa Ribeiro, Pró-Reitor(a), em
06/05/2022, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3574907 e
o código CRC 6C05D914.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23117.031754/2022-13 SEI nº 3574907


