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EDITAL Nº 660 DE 28 SETEMBRO DE 2022 

 

SELEÇÃO INTERNA DE ALUNOS DE LICENCIATURAS PARA O PROJETO 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ - torna 

públicas as normas de seleção de alunos dos seguintes cursos de licenciatura: Língua 

Portuguesa (Português-Literaturas e Português-Línguas Estrangeiras), Língua Inglesa, Língua 

Francesa, Língua Alemã, Língua Espanhola, Biologia, Química, Matemática, Artes Visuais,  

Música, Educação Física, Geografia, Sociologia, História, Filosofia e Pedagogia. Os 

licenciandos selecionados atuarão nos subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID-UFRJ) na condição de bolsistas ou voluntários de iniciação à 

docência, em conformidade com o Edital DEB/CAPES Nº 23/2022, a partir de novembro de 

2022. 

 

1 - DO PROGRAMA PIBID 

 

1.1 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa que 

integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e tem por 

finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação 

de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira. 

1.2 São objetivos específicos do programa: 

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 

coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério; 

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

2- DAS NORMAS GERAIS 

 

2.1. O processo seletivo do presente Edital visa ao preenchimento de vagas em aberto, 

resultantes da ocupação das vagas concedidas com a aprovação da proposta submetida ao 



Edital DEB/CAPES n° 23/2022, ajustadas, em número, pela CAPES, e/ou à formação de 

banco de reservas, a ser usado na eventual substituição de bolsistas. 

2.1.1. Candidatos aprovados, mas não classificados, poderão atuar como voluntários até o 

número máximo de voluntários estipulados por subprojeto. 

2.2. As bolsas de Iniciação à Docência têm o valor individual mensal de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 

2.3.1. A vigência da bolsa será contada a partir do início das atividades do bolsista no 

programa, estando prevista a sua substituição caso o seu desempenho não seja satisfatório. O 

período máximo de concessão das bolsas, nos casos em que não houver substituição de 

bolsista, é 18 (dezoito) meses. 

 

3- DAS VAGAS 

 

3.1 As vagas indicadas para a participação no PIBID-UFRJ destinam-se a preencher as cotas 

de bolsa disponibilizadas pela CAPES/MEC (Anexo IV). 

 

4- DA CANDIDATURA 

 

4.1. Somente poderão candidatar-se licenciandos que atendam aos seguintes critérios de 

elegibilidade: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES, na área do subprojeto; 

b) Ter cursado menos do que 60% da carga horária do curso de licenciatura; 

c) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja convocado; 

d) Apresentar disponibilidade para dedicar-se, no período de vigência da bolsa, a 30 horas 

mensais de atividades do PIBID-UFRJ. 

 

5- DA INSCRIÇÃO  

 

5.1 As inscrições de candidatos a qualquer dos subprojetos devem ser feitas junto aos 

Coordenadores de Área do PIBID-UFRJ (Anexo V), que procederão à seleção; 

5.1.1 O período de inscrições compreende os dias 30 de setembro a 18 de outubro, até às 

18h. 

5.1.2 A inscrição consiste na entrega (ou envio, em formato PDF), dos seguintes documentos: 

a) Carta de intenções em que se justifique o seu interesse em participar; 

b) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo II);  
c) Cópias dos documentos que comprovem satisfazer os critérios de elegibilidade de que trata o item 4.1 deste 

Edital; 

 

6- DA SELEÇÃO 

 

6.1 O processo de seleção será conduzido pelos coordenadores de área dos subprojetos do 

PIBID-UFRJ e os critérios de seleção serão por eles informados aos candidatos; 

6.2 Os candidatos aprovados, mas não classificados, farão parte de um banco de reservas para 

substituições eventuais de bolsistas; 

6.3 Os resultados deste processo seletivo, contendo candidatos aprovados e candidatos em 

banco de reservas, deverão ser encaminhados à Coordenação Institucional, que realizará junto 

à CAPES a inclusão, exclusão e substituição de bolsistas.O acionamento do banco de reservas 

será feito por solicitação do Coordenador da Área dele necessitar, respeitando-se a indicação 

deste quanto ao bolsista a ser cadastrado. 

 



7 – COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

 

7.1 São atribuições do discente de iniciação à docência: 

a) participar das atividades definidas pelo projeto; 

b) dedicar-se no período de vinculação ao projeto sem prejuízo do cumprimento de seus 

compromissos regulares como discente, observando a carga horária definida em edital; 

c)  informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento 

de sua bolsa; 

d)  registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 

e)  apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os em 

eventos sobre formação de professores da educação básica; 

f)  possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES; 

g)  participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela CAPES;  

h)  firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da CAPES, 

atestando o atendimento aos requisitos de participação e o aceite das condições para o 

recebimento da bolsa. 

 

 

Gisele Viana Pires 

Pró-Reitora de Graduação UFRJ 

 

 

 

Aprovado na Sessão Ordinária do Conselho de Ensino de Graduação-CEG  de 28 de 

setembro de 2022. 

 

 

  



ANEXO I - CRONOGRAMA 
 
 
 

CRONOGRAMA 

Inscrições 30 de setembro a 18 de outubro 

Resultado da etapa de análise 

documental da inscrição e convocação 

dos candidatos para seleção 

20 a 21 de outubro 

  

Realização da seleção 24 a 26 de outubro 

  

Publicação do resultado final. até 27 de outubro 

Envio, à Coordenação Institucional, da 

Ata com o resultado final. 

até 28 de outubro 

Início das atividades do bolsista de 01 a 16 de novembro. 



ANEXO II – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 
(O candidato deverá apresentar as informações abaixo) 

 
 

EDITAL Nº 23/2022 
SELEÇÃO INTERNA DE LICENCIANDOS PARA 

O PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DO 

CANDIDATO: 

 

NOME COMPLETO 
  

CURSO PERÍODO  

 
CONTATOS: 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

ATUALMENTE VINCULADO A ALGUM OUTRO PROJETO 

INSTITUCIONAL? [ ] SIM [ ] NÃO 

 

CASO A RESPOSTA TENHA SIDO AFIRMATIVA, QUAL? 

 

OBSERVAÇÕES: 

  

 

  / /  

DATA 

 
 

ASSINATURA 



ANEXO III– MODELO DE ATA DA SELEÇÃO 

 
 

ATA DA SELEÇÃO INTERNA DE LICENCIANDOS PARA 
O PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

EDITAL Nº 23/2022 

 
Aos dias do mês de de dois mil e vinte 

encerrou-se o processo seletivo de estudantes matriculados no curso de Licenciatura em 

  , da UFRJ, para o preenchimento de vagas no PIBID- 

UFRJ, nos termos do Edital DEB/CAPES 23/2022. 

Foram classificados os seguintes candidatos: 

 
(Acrescentar linhas, se necessário) 

 
Para o cadastro de reservas são indicados os estudantes abaixo relacionados, sem ordem de 

classificação: 

 
(Acrescentar linhas, se necessário) 

 

 
Sem mais a tratar, assinam esta Ata os Coordenadores de Área do Subprojeto 

   do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação a  

Docência da Universidade Federal do Rio de Janeiro.        

 

Nome e Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV – VAGAS TOTAIS AUTORIZADAS E VAGAS EM ABERTO 
 

Vagas autorizadas e disponíveis pela CAPES/MEC na data da publicação deste Edital: 
 

Subprojeto Vagas de bolsistas Vagas para 

voluntários 

 

Artes: Artes Visuais  

 

8 
 

2 

 
Biologia 

 
16 

 
4 

 
Educação Física 

 
8 

 
2 

 
Filosofia 

 

 
8 

 
2 

 

Geografia 
 

16 

 
4 

 

História 
8 2 

 

Língua Alemã 
8 2 

 
Língua Espanhola 

 
8 

 
2 

 
Língua Francesa  

 
8 

 
2 

 

Língua Inglesa 
8 2 

 
Língua Portuguesa 

 
16 

 
4 

 
Matemática 

 
16 

 
4 

 

Artes Visuais e Música 
Artes Visuais – 4 

Música - 4 

Artes Visuais – 1 

Música - 1 

 
Pedagogia (Anos Iniciais) 

 
8 

 
2 

 
Pedagogia (Educação Infantil) 

 
8 

 
2 



 

Química 
8 2 

 

Sociologia 
8 2 

 

Interdisciplinar – 

Matemática e Pedagogia 

Pedagogia - 4 

Matemática - 4 

Pedagogia - 2 

Matemática - 2 

 

Interdisciplinar – 

Sociologia, Educação 

Física 

   Sociologia - 8 

Educação Física - 8 

Sociologia  2 

Educação Física - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V - COORDENADORES DE ÁREA E CONTATOS PARA INSCRIÇÃO 
 

Coordenador (a) de Área Subprojeto (Área) / E-mails 

 

 
Artes visuais: 

 

Doralice Duque Sobral 

doraliceduque@eba.ufrj.br 

Língua Inglesa: 

 

Adolfo Tanzi 

adolfotanzi@letras.ufrj.br 

Biologia: 
 

Rosana Lopes  

biologiapibid2018@gmail.com 

Língua Portuguesa: 
 

Anabelle Loivos Considera 

analoivos@gmail.com 

Educação Física: 
 

Juliana Martins Cassani 

pibidef2022.2@gmail.com 

Matemática: 

 
Gerard Emile 

nedir@im.ufrj.br 

Filosofia 

 

Filipe Ceppas de Carvalho e Faria  

filosofiapibidufrj@gmail.com 

Língua Francesa 

 

Sergio Baptista 

serggioluiz@uol.com.br 

Geografia: 

Roberto Marques    

geografiaufrjpibid@gmail.com 

Artes Visuais e Música: 
 

Celso Garcia de Araújo Ramalho 

celsoramalho@musica.ufrj.br 

Pedagogia (Educação Infantil) 

 

Daniela Guimarães 

pibidpedagogiaufrj2022@gmail.com 

Pedagogia (Anos Iniciais): 

 

Patrícia Raquel Baroni 

pibidpedagogiaufrj2022@gmail.com 

Língua Espanhola: 
 

Luciano Prado da Silva 

lucianoprasil@lwmail.com.br 

Língua Alemã 

 
Érica Schlude Wels 

eswels@letras.ufrj.br 

História 

 
Cinthia Monteiro de Araujo  

pibidhistoriaufrj@gmail.com 

Sociologia 

 

Julia Polessa Maçaira 

labes.ufrj@gmail.com 

Interdisciplinar  - Matemática e Pedagogia 

 

Victor Giraldo 
victor.giraldo@ufrj.br 

Interdisciplinar Sociologia, Educação Física e  

 

Joyce Louback Lourenço 

 labes.ufrj@gmail.com 

Química 

 

Nilcimar Souza 

nilcimars@yahoo.com.br 
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