SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO PIBID PUC MINAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
EDITAL CAPES Nº 02/2020

A Coordenação de Área do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência),
subprojeto Física, no uso de suas atribuições e de acordo com o Edital CAPES 02/2020, faz saber aos
interessados que estão abertas as inscrições para seleção de discentes VOLUNTÁRIOS do curso de
Física. Os voluntários deverão atender aos requisitos estabelecidos no edital e terão prioridade na
ocupação das cotas(bolsas) ociosas, quando for o caso.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência tem por objetivos:
• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
• Contribuir para a valorização do magistério;
• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a

integração entre educação superior e educação básica;
• Inserir o licenciando 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;
• Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como formadores

dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o
magistério; e
• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando

a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

A iniciação à docência visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura
uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto
em que elas estão inseridas. Considera-se discente na primeira metade do curso aquele que não
tenha concluído mais de 60% da carga horária regimental do curso (esta informação pode ser
consultada em sua definição curricular, disponível no SGA).
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São requisitos mínimos para a participação discente no Programa de Iniciação à Docência, conforme
edital CAPES 02/2020:

I. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de licenciatura da IES, conforme
definido no item 2.3.1.1, na área do subprojeto;
II. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;
III. Declarar que possui pelo menos 32 (trinta e duas horas) mensais para dedicação às atividades do
Pibid;
IV. Firmar termo de compromisso. O discente que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando
estágio remunerado, poderá ser bolsista do Pibid, desde que não possua relação de trabalho com a
IES participante ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto.

O processo de seleção constará de análise de histórico escolar, da carta de intenção e
entrevista.
As inscrições deverão ser feitas de 18 de dezembro de 2020 a 28 de janeiro de 2021 no
seguinte endereço:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p9XLFJTsukazFMwPyXKhYXbRF5M9rpNrdPvNUkG2zRUMFFHQVhSV0FIMklQU1VWMlcwVFM3TlBLQy4u

O processo seletivo será realizado no período de 01 a 04 de fevereiro.

Os resultados serão divulgados até 05 de fevereiro

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2020

Profa. Joice da Silva Araújo
Coordenador de Área / PIBID / Subprojeto Física
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