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EDITAL Nº 01/PIBID-Diversidade/UFSC/2012 DE 09 DE OUTUBRO DE 2012

O Coordenador Institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBIDDiversidade) da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna público
que estará aberta, no período de 09/10/2012 a 10/10/2012, a seleção para o processo seletivo
simplificado para BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA e PROFESSOR SUPERVISOR, na forma da
legislação vigente.
1. DOS OBJETIVOS
O PIBID-Diversidade/UFSC tem como objetivos:
a) incentivar a formação de professores para a educação básica;
b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira docente;
c) promover a melhoria da qualidade da educação básica;
d) promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com a educação
básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente inicial;
e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos
de licenciaturas das instituições federais de educação superior;
f) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem
recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação de
problemas identificados no processo ensino-aprendizagem;
h) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção do
conhecimento na formação de professores para a educação básica;
i) proporcionar, aos futuros professores, participação em ações, experiências metodológicas e
práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão efetuadas no período de 09/10/2012 a 10/10/2012, com o Coordenador
de Área do PIBID/UFSC das novas licenciaturas participantes desta edição do programa, nos
seguintes horários e locais:
Licenciatura

Coordenador do
Subprojeto
Educação do Campo- Wilson Schmidt
Ciências Agrárias

Local das
Horário
inscrições*
Sala da
13:30 – 18:00
Coordenação do
Curso de
Licenciatura em
Educação do
Campo\
Centro de Geração
de Renda – Santa
Rosa de Lima – SC
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Educação do Campo- Néli Suzana Quadros Sala da
13:30 – 17:00
Ciências da Natureza Brito ou Edson Anhaia
Coordenação do
e Matemática
Curso de
Licenciatura em
Educação do
Campo\
IFSC – Canoinhas SC
* Em caráter excepcional, os documentos também poderão ser entregues na Coordenação do
Curso de Educação do Campo – CED\UFSC, no horário da 08:00 as 12:00 h.

3. DOS PARTICIPANTES
São duas modalidades de bolsas:
a) bolsistas de iniciação à docência: 15 bolsas para cada área\ Sub-projeto do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo citada na tabela anterior para, prioritariamente, estudantes
da primeira e terceira fase do cursode Licenciatura em Educação do Campo;
b) professores supervisores para orientar as atividades de bolsistas de iniciação à docência do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo, para atuar em escolas do campo: professores de
escolas públicas estaduais ou municipais que serão frequentadas pelos licenciandos participantes
do programa. As bolsas serão assim distribuídas: 4 bolsas para a área\Sub-projeto de Ciências da
Natureza e Matemática, 2 bolsas para a área\Sub-projeto de Ciências Agrárias.
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO
4.1 Os documentos para efetivar a inscrição dos candidatos a BOLSISTA DE INICIAÇÂO À
DOCÊNCIA são os abaixo relacionados:
a) formulário da ficha de inscrição, preenchido e assinado (Anexo 1 – Estudantes candidatos a
bolsista de Iniciação à docência);
c) carta de motivação (para candidatos estudantes) justificando seu interesse em atuar
futuramente na educação básica pública, preenchido e assinado (Anexo 2);
d) declaração de disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para participação no PIBID
Diversidade (Anexo 3);
4.2 Os documentos para efetivar a inscrição dos candidatos a PROFESSOR SUPERVISOR dos
bolsistas de Iniciação à docência são os abaixo relacionados:
a) formulário da ficha de inscrição, preenchido e assinado (Anexo 4 – Professores candidatos a
supervisores dos bolsistas de Iniciação à docência);
b) Curriculum Vitae resumido;
c) Memorial descritivo explicitando os motivos do interesse em participar do Programa;
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d) declaração de disponibilidade de 32 (doze) horas mensais para participação no PIBID
Diversidade (Anexo 5);
Os formulários acima descritos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.prograd.ufsc.br
4.3 Os formulários previstos no item anterior, devidamente preenchidos e assinados, deverão ser
entregues, juntamente com os documentos exigidos, no ato da inscrição.

5. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
5.1 No momento de sua inclusão como bolsistas de iniciação à docência os estudantes
candidatos devem atender os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
b) estar regularmente matriculado em curso de licenciatura correspondente à área da bolsa;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele seja aprovado;
e) dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do PIBID, sem
prejuízo de suas atividades discentes regulares;
f) apresentar coeficiente de rendimento acadêmico compatível com os objetivos do PIBID;
g) assinar Termo de Compromisso em que declare dispor de no mínimo 12 (doze) horas semanais
para dedicar-se às atividades referentes ao desenvolvimento do plano de trabalho apresentado;
h) não ter outra bolsa de qualquer natureza;
i) comprometer-se em apresentar o trabalho desenvolvido e seus resultados em eventos
acadêmicos ou trabalho monográfico, assim que solicitado.
5.2 No momento de sua inclusão como professores supervisores os candidatos devem atender os
seguintes requisitos:
a) apresentar declaração comprobatória de exercício de docência na rede pública de ensino de no
mínimo 2 (dois) anos;
b) não ser bolsista de qualquer outro programa;
c) assinar Termo de Compromisso em que declare dispor de no mínimo 32 (doze) horas mensais
para dedicar-se às atividades referentes ao desenvolvimento do plano de trabalho apresentado;
d) participar como co-formador do bolsista de iniciação à docência, em articulação com o
Coordenador de Área;
e) encaminhar à Coordenação do Curso ficha completa constando dados pessoais e bancários
para cadastro;
d) comprometer-se a elaborar plano de trabalho e apresentar relatório das atividades
desenvolvidas.

6. DA SELEÇÃO
6.1. A seleção dos bolsistas de Iniciação à docência consistirá da análise da ficha de inscrição e da
carta de motivação dos candidatos. Terão prioridade candidatos sem vínculo empregatício e com
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“situação de carência sócio-econômica”. Em caso de dúvida, o sub-coordenador poderá realizar
entrevistas com candidatos.
6.2. A seleção dos professores supervisores do Memorial descritivo e da análise do curriculum
vitae. Em caso de dúvida, o sub-coordenador poderá realizar entrevistas com professores
candidatos.
7. DOS RESULTADOS
Os resultados das seleções serão afixados nos mesmos locais de inscrição no dia 11\10\2012.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Será eliminado o candidato classificado que não apresentar os requisitos referenciados no
item 5, sendo o candidato subseqüente convocado a fazê-lo. O candidato terá três dias úteis para
cumprir os requisitos exigidos neste edital e assinar o termo de compromisso.
8.2. Ficam impedidos de se inscrever para a seleção no PIBID/CAPES, pelo período de dois anos,
ex-bolsistas que não cumpriram todas as exigências dos editais anteriores.
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional do PIBID- Diversidade\UFSC.

BEATRIZ BITTENCOURT COLLERE HANFF
Coordenador Institucional do PIBID- Diversidade /UFSC/ 2012
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA - PIBID DIVERSIDADE CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
Nome do candidato:_________________________________________________________________
Número de matrícula na UFSC: _______________________________________________________
Fase do Curso: ( ) 1ª

( ) 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) 5ª

Endereço:______________________________________________________________Nº__________
Localidade:______________________Cidade:___________________ CEP:____________________
Telefones
Residencial:_________________________________Celular:______________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
CPF:_______________RG:____________Órgão Expedidor:_______Data de emissão: __/___/____
Nacionalidade: ________________
Data de nascimento: --------/--------/--------Possui Conta corrente individual em Banco?

( ) Sim ( ) Não

Banco: ____________
Agência: ___________
Conta Corrente nº: ___________
Escola

de

Ensino

Fundamental

\Séries

Finais

de

preferência

para

atuação:

__________________________________________________________________________________
Escola Estadual ( )

Escola Municipal ( )
______________,_______de _____________de 2012.
___________________________________________
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ANEXO 2 – CARTA DE MOTIVAÇÃO (apenas os candidatos alunos devem preencher)
Carta de motivação justificando o interesse em atuar futuramente na educação básica pública.

Florianópolis, _____ de _____________ de 2012.

_______________________________________________
ASSINATURA
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ANEXO 3

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _______________, declaro para os devidos fins que disponho
de doze horas semanais para dedicar-me como bolsista de Iniciação à
Docência no Programa PIBID – Diversidade.

Sendo a expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.
Florianópolis, ...... de

____________________________

de 2012.
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ANEXO 4 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROFESSORES
SUPERVISORES
Nome do candidato:_________________________________________________________________
( ) Professor de Educação Básica Área de atuação: ________________________
Endereço:______________________________________________________________Nº__________
Localidade:_________________________________________Município:______________________
CEP:___________________________________________
Telefones
Residencial:___________________________________Celular:______________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
CPF:_____________________________________
RG:__________________________Órgão Expedidor:___________Data de emissão:____________
Dados de Conta Corrente bancária:
Banco:___________________
Agência:__________________

Conta Corrente nº: ________________________

Escola de atuação: __________________________________________________________________
Endereço da escola de atuação: ______________________________________________________
Localidade: _______________________ Telefone da escola de atuação: (____) __________________
Série(s) em que atua: ________________________________________________________________
Área e/ou Disciplina(s) em que atua: ___________________________________________________
Carga horária de trabalho semanal: ____________________________________________________
Vínculo empregatício:
( ) Efetivo
( ) Admitido em Caráter Temporário – ACT / Emergencial
Tempo de Magistério: _________________________
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Tempo de atuação na Escola:__________________________
Outras funções exercidas na escola: ___________________________________________________
Caso desenvolva projetos na Escola em que atua detalhar:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Já atuou no Programa PIBID:
( ) Sim

( ) Não

Escola e ano de atuação: _________________________________________________________

Florianópolis,_______de _____________de 2012.

____________________
ASSINATURA
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ANEXO 5

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _______________, declaro para os devidos fins que disponho
de trinta e duas horas mensais para dedicar-me como Professor Supervisor
no Programa PIBID – Diversidade.

Sendo a expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.

Florianópolis, ...... de

____________________________

de 2012.

