
 
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO IFPE COM APOIO DA CAPES (PIBID CAPES/IFPE) - 

SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS CONCLUINTES 
 

Este documento contem as normas e procedimentos referentes à realização do processo seletivo dos 
acadêmicos bolsistas de Iniciação à Docência do curso de Licenciatura em Matemática da 
EaD/IFPE/Polo Limoeiro para ocupação das vagas e para cadastro de reserva em substituição ao  
atual grupo de bolsistas. 

 
 

Tabela 1: Quotas de bolsas para alunos 

Curso Campus/polo 
Nº de Bolsas de Iniciação 

à Docência 

Licenciatura em Matemática Pólo Limoeiro 01 + Cadastro de reserva 

Valor da Bolsa: R$ 400,00 
 

1. PROGRAMA PIBID/CAPES 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/MEC/CAPES é um 
Programa instituído pelo Ministério da Educação (MEC), no âmbito da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, cujo objetivo é fomentar atividades de 
iniciação à docência que repercutam na melhoria da qualidade da formação dos Cursos de  
Licenciatura das Instituições de Ensino Superior - IES, assim como das práticas educativas na 
Educação Básica. 

Essencialmente, o Programa PIBID objetiva aproximar os cursos de Licenciatura dos contextos 
de atuação dos graduandos, fomentando ações que potencializem a inserção dos acadêmicos no 
futuro ambiente de trabalho (escolas parceiras da educação básica), permitindo-lhes um maior 
envolvimento com o cotidiano das atividades didático-pedagógicas. 

A aprovação do PIBID/IFPE, no âmbito do Edital Nº 61/2013 – CAPES/DEB, foi divulgada no 
Diário Oficial da União, de 02/08/2013, seção 3, pág. 39. 

O PIBID possui os seguintes objetivos: 
 

a) Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
b) Contribuir para a valorização do magistério; 
c) Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
d) Inserir os licenciandos 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; 
e) 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 
f) Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

3. INSCRIÇÕES 
As inscrições para concorrer às Bolsas PIBID/IFPE serão realizadas através de formulário 

específico,  de  acordo  com  o  modelo  anexo.  O  formulário  deverá  ser  devidamente  preenchido e 



protocolado no período de 06 de setembro de 2016 e entregue na coordenação do polo da 
EaD/IFPE, na Escola Antônio de Souza Vilaça. 

 

3.1. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES 
 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 
a) Uma foto 3x4 recente; 
b) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado pelo(a) candidato(a); 
c) Texto manuscrito, apresentando o conhecimento do candidato sobre o PIBID e justificando o 

seu interesse em participar deste Programa (mínimo de 20 linhas); 
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia do RG; 
f) Cópia do comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses); 
g) Histórico Escolar de graduação atualizado, exceto para alunos do primeiro período, que 

serão analisados a partir das notas e/ou a ordem de classificação no vestibular  (ou 
processo seletivo equivalente); 

h) No caso do candidato ser menor de idade o mesmo deve apresentar Termo de 
Responsabilidade assinado pelo responsável legal, no dia agendado para assinatura do 
Termo de Compromisso, onde este deve autorizar a participação do estudante  nas 
atividades do projeto institucional. No Termo de Responsabilidade deve constar que o 
responsável concorda com todas as normas e exigências deste edital e do Projeto PIBID 
CAPES/IFPE, e da Portaria 096/CAPES, que regulamenta o programa PIBID a nível 
nacional; 

i) Cópia do visto de permanência no país (para estrangeiros); 
 

4. SELEÇÃO 
 

A seleção constará de uma fase. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, 
conforme documentação constante no item 3.2, serão analisados por meio do Histórico Escolar ou da 
nota de classificação no processo seletivo para ingresso no curso (para os estudantes de 1º período). 

 
A nota final do candidato será obtida pela nota da análise de currículo (coeficiente de 

rendimento do estudante ou classificação no vestibular), conforme o critério da Tabela 2. 
 

Tabela 2 

 Critério Nota 

 

Alunos do 1º 
período 

 
classificação no vestibular 

1ª a 5ª = 8 
6ª a 10ª = 7 
11ª a 19ª = 6 

20ª em diante = 5 

Aluno a partir do 2º 
período 

coeficiente de rendimento 
do histórico 

De 0 a 10 

 
 

5. RESULTADOS 
 

O resultado oficial dos selecionados para as bolsas objeto desta seleção simplificada deverá 
ser divulgado pela Coordenação de Área do subprojeto no local de realização das inscrições no dia 08 
de setembro/2016. 

Após a divulgação do resultado, a assinatura do Termo de Compromisso e a apresentação dos 
dados bancários (número da agência e da conta) deverão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis,  
no polo da EaD do IFPE em Limoeiro, conforme horário de funcionamento. 

Os candidatos aprovados devem abrir uma conta corrente individual no Banco do Brasil (não 
pode ser conta poupança, nem conta conjunta e deve ser realizado um depósito simbólico de 
R$2 na própria conta recém-aberta para garantir a ativação da mesma e não haver problema no 
crédito das bolsas) 



6. COMPETÊNCIAS DOS BOLSISTAS 
 

6.1. Cabe aos alunos bolsistas de iniciação à docência 
 

a) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 32 (trinta e duas) horas 
mensais, às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; onde 
estes horários serão definidos pelas coordenações dos subprojetos. 

b) Executar o plano de atividades aprovado; 

c) Assinar Termo de Compromisso, obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pelo IFPE 
no projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente; 

d) Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho nas escolas 
parceiras, divulgando-os em eventos de iniciação à docência promovidos pela instituição ou em 
evento recomendado pela Coordenação Geral do Projeto; 

e) Demonstrar interesse na pesquisa em docência e na realização de exposições e feiras 
interdisciplinares; 

f) Apresentar regularidade nos registros, anotações, participações em fóruns e reuniões; 

g) Manter rigor nos procedimentos da investigação fazer bom uso do tempo e dos recursos; 

h) Manter a agenda de atividades organizada; 

i) Cumprir os prazos na apresentação de trabalhos e em seminários; 

j) Demonstrar aprimoramento na pesquisa em docência, na execução das atividades e no 
trato aos alunos; 

k) Fazer referência à CAPES em qualquer tipo de publicação; 

l) Manter seus dados pessoais e cadastrais atualizados junto à Coordenação do Subprojeto 
ao qual está vinculado; 

l) Seguir todas as condições presentes na Portaria 96 da CAPES, de 18 de julho de 2013; 

m) Manter o Currículo Lattes atualizado (período mínimo de 3 meses). 

 
7. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 
7.1. O aluno bolsista será desligado do PIBID/IFPE quando: 

 
a) Colar Grau; 

b) Encaminhar solicitação de desligamento ao Coordenador do Subprojeto; 

c) A pedido do Professor Supervisor ou do Coordenador do Subprojeto ao qual o 
acadêmico está vinculado, mediante justificativa legalmente prevista; 

d) Trancar matrícula; 

e) Obter baixo desempenho acadêmico no(s) semestre(s) letivo(s) cursados durante a 
vigência do projeto, tendo sido reprovado em mais de três disciplinas, a partir da data de 
ingresso no programa PIBID/IFPE; 

f) For selecionado para outra bolsa (CAPES, CNPQ entre outras) e optar por ela; 

g) Deixar de cumprir as condições estabelecidas neste edital, no Plano de Trabalho, ou na 
Portaria 96 da CAPES, de 18 de julho de 2013; 

h) Não possuir a frequência mínima de 75% nas atividades do projeto; 

i) Abandonar o programa sem justificativa legal; 

j) Sofrer alguma penalidade prevista na Organização Acadêmica do IFPE. 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES 
 
 
Sr(a). Coordenador(a), solicito minha inscrição no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência da CAPES e do IFPE – 

PIBID/CAPES/IFPE, nos termos especificados no EDITAL Nº 02/2014 - 

PIBID/CAPES/IFPE. 

 
 
Nome:      

Data de Nascimento:  /  /  Nacionalidade   

Endereço:          

Bairro:   Cidade:    Estado:  

CEP:  Fones: ( )  (  )     

Nº    

E-mail:    

Filiação:     e 

 
 

RG:    Órgão emissor:    CPF:    

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Mês e ano de ingresso no curso:  /  Campus/Pólo:  

Curso: Licenciatura em      

Período:   Matrícula:    
 
 

Assinatura:    

 

PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
1) Inscrições: 06/09/2016 
2) No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

a) Uma foto 3x4 recente; 
b) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado; 
c) Texto manuscrito, apresentando o conhecimento do candidato sobre o PIBID e justificando o 
seu interesse em participar deste Programa (mínimo de 20 linhas); 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do RG; 
e) Cópia do comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses); 
f) Histórico Escolar de graduação atualizado; 
g) Para candidato menor de idade, o Termo de Responsabilidade deve ser assinado pelo 
responsável legal, que autoriza a participação do estudante nas atividades e concorda com todas 
as normas e exigências do Projeto. 

 
Cole aqui a 

foto 
3 x 4 
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
 

Pelo   presente   Termo   de   Compromisso   e   Responsabilidade eu,   

    , 

aluno(a)   do   Curso   de  Licenciatura  em    ,  do 

Campus/Pólo  ,  cursando  o módulo/período,  selecionado(a) 

para uma Bolsa de Iniciação à Docência do Edital nº 02/2014 - PIBID/CAPES/IFPE, assumo 

os seguintes compromissos: 

I. Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 32 (trinta) horas mensais, às atividades 
do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

II. Cumprir 100% de presença nas reuniões com a supervisão e coordenação de área do projeto; 
III. Executar o plano de atividades aprovado; 
IV. Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho na escola, divulgando-os 

na instituição onde estuda, em eventos de iniciação à docência promovidos pela instituição; 
V. Demonstrar interesse na pesquisa em Docência e, na realização de exposições e feiras 

interdisciplinares; 
VI. Apresentar regularidade nos registros, anotações, participações em fóruns e reuniões; manter 

rigor nos procedimentos da investigação fazer bom uso do tempo e dos recursos, manter a 
agenda de atividades organizada; 

VII. Cumprir os prazos na apresentação de trabalhos e em seminários; 
VIII. Demonstrar aprimoramento na pesquisa em Docência, na execução das atividades e no trato 

aos alunos; 
IX. Fazer referência à CAPES e ao PIBID em qualquer tipo de publicação; 
X. Não possuir ou acumular bolsas acadêmicas; 

XI. Devolver a CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente; 
XII. Cumprir todas as exigências e requisitos constantes na Portaria CAPES Nº 096/2013, e no 

Projeto Institucional do PIBID IFPE. 
 

  ,  de  de 20   
 
 

 

Assinatura do(a) aluno(a) 
 
 

 

Assinatura do(a) responsável legal, no caso de 
estudante menor de idade. 


