SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
EDITAL CAPES Nº 01/2020
A Coordenação Institucional do Programa de Residência Pedagógica (RP), no uso de suas
atribuições e de acordo com a Portaria 01/2020 faz saber aos interessados que estão abertas as
inscrições para seleção de bolsistas - RESIDENTES das áreas de Ciências Biológicas, Ciências
Sociais, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras-Inglês, Matemática, Pedagogia,
conforme quadro de vagas abaixo:
- A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente
regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de
educação básica, denominada escola-campo.
- A residência pedagógica terá o total de 414 horas de atividades distribuídas da seguinte
forma: três módulos de 138 horas, que incluirá o planejamento e execução de pelo menos
uma; intervenção pedagógica ao mês; 10 horas destinadas à elaboração de relatório final,
avaliação e socialização de atividades. Na escola-campo, o residente será acompanhado
por um professor da educação básica, denominado preceptor.
Subprojetos

Residentes

Ciências Biológicas

Vagas
8

Ciências Sociais

16

Educação Física

24

Física

8

Geografia

24

História

24

Letras-Inglês

8

Matemática

16

Pedagogia

16

I Objetivos:
O Programa Residência Pedagógica (RP) tem por objetivos:
1. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento
de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma
ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e
diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias;
2. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base
a experiência da residência pedagógica;
3. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre
a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo
das redes de ensino na formação de professores;

4. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação
inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
II Fomento:
O aluno selecionado pela IES fará jus a uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
como bolsista da RP nas escolas de educação básica.
III Condições para inscrição:
São requisitos mínimos para a recebimento de bolsa de Residência Pedagógica:
I. Estar regularmente matriculado na segunda metade do curso de licenciatura da IES, conforme
definido no item da área do subprojeto;
II. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;
III. Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5 período;
IV. Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais para o desenvolvimento das
atividades da residência pedagógica;
V. Firmar termo de compromisso com a Capes.
o

Para todas as modalidades é obrigatório cadastrar e manter atualizado o currículo na
Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico https://eb.capes.gov.br/portal/, que
será utilizado para fins de verificação dos requisitos para concessão das bolsas.

o

O processo de seleção constará de análise de histórico escolar, carta de intenção e
entrevista com os coordenadores dos respectivos subprojetos.

o

As inscrições deverão ser feitas de 09 a 17 de junho de 2020 pelo Google forms
https://forms.gle/WhoEAKDpK4eeQp1Z8

IV Documentos necessários à inscrição:
a) formulário de inscrição, preenchido no seguinte endereço:

https://forms.gle/WhoEAKDpK4eeQp1Z8
b) Carta de intenção, preenchida junto com o formulário.
c) Cópia dos documentos: identidade e CPF.
d) Histórico Escolar referente ao 1 semestre de 2020.

o

O processo seletivo será realizado no período de 18 a 26 de junho.

o

Divulgação dos resultados: Dia 29 de junho/2020.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

Prof.ª Andreia dos Santos
Coordenadora Institucional do Programa Residência Pedagógica PUC Minas

