Processo de Seleção Residência Pedagógica - CAPES/PUC MINAS
Curso de Matemática
Data da entrevista: 24/06/2020 (quarta-feira)
Local: Plataforma Teams

Grupo 01: 9h00 às 9h20
Francielly Gomes Otoni (610374)
Gabriela Corrêa Gonçalves (640622)
Geovana de Lima Batista Santos (619580)
Isabelle Mitzi de Oliveira Teixeira (619765)

Grupo 02: 9h30 às 9h50
Joyce Mary Alves Ramos Ferreira (572114)
Ludmila de Abreu Maia Mangieri (592823)
Pedro Victor Marques Costa (609110)
Vinícius Rodrigues da Silva (631970)

Grupo 03: 10h00 às 10h20
Alice Patrícia da Silva (609093)
Bárbara Alessandra Rugno Bicalho (604346)
Emily Karen Coelho (683795)
Wender Márcio Melo (635458)

Grupo 04: 10h30 às 10h50
Guilherme de Oliveira Luiz (614055)
Joyce Rodrigues Patente de Andrade (604527)
Lídia Teixeira de Melo (604563)
Paula Cristina Basílio da Silva (643108)

Grupo 05: 11h00 às 11h20
Caroline Viana de Assis (605268)
Joyce Quaresma Guimarães (499200)
Tâmara Leal Riveres (604750)

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – EDITAL Nº 1/2020 – CAPES

4.1 Os projetos institucionais de residência pedagógica têm vigência de 18 meses com carga horária total de
414 horas de atividades, organizadas em 3 módulos de seis meses com carga horária de 138 horas cada
módulo.
4.1.1 As datas de início e fim dos módulos serão definidas pela Capes e registradas na Plataforma Capes de
Educação Básica, disponível no link http://eb.capes.gov.br.
4.1.2 Os residentes deverão participar, preferencialmente, dos três módulos do projeto, os quais deverão ser
desenvolvidos em níveis crescentes de complexidade.
4.4 A não conclusão do módulo pelo residente acarretará na obrigação de restituir os valores despendidos
com a bolsa (R$400,00 mensais) referente ao módulo não concluído, salvo se devidamente comprovados os
seguintes motivos: desistência do curso de licenciatura, trancamento de matrícula, mudança de curso, motivo
de saúde, aprovação em seleção de outro programa para receber bolsa de maior valor, vínculo empregatício
e nomeação em concurso público.
7.5 O subprojeto somente iniciará suas atividades quando as 24 cotas de residente estiverem ocupadas: 16
cotas para Matemática e 8 cotas para Física.
7.5.1 A substituição de bolsistas na modalidade de residente somente poderá ser realizada no início de cada
módulo do projeto.
7.6 Os residentes que concluírem o curso de licenciatura, trancarem matrícula ou se desligarem do curso por
qualquer motivo durante a execução do projeto terão a bolsa cancelada, mesmo que não tenham concluído a
carga horária da residência pedagógica.
8.4 São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de residente:
 Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto;
 Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;
 Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período;
 Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais (2 manhãs/semana) para
desenvolvimento das atividades da residência pedagógica;
 Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de controle de
bolsas e auxílios (Scba).
8.5 Para todas as modalidades é obrigatório cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Capes de
Educação Básica, disponível no link http://eb.capes.gov.br, que será utilizado para fins de comprovação dos
requisitos para concessão das bolsas.

Para participar da entrevista, acesse a equipe “Entrevista – Residência Pedagógica” no Microsoft Teams.

Em seguida, clique no link que contém o horário de sua entrevista e ingresse na chamada de vídeo que será
iniciada no horário informado.

