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EDITAL Nº 662 DE 28 SETEMBRO DE 2022 

 

SELEÇÃO INTERNA DE ALUNOS DE LICENCIATURAS PARA O PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

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: Ciências 

Biológicas; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Portuguesa (Português-Literaturas e 

Português-Línguas Estrangeiras), Língua Inglesa; Matemática; Pedagogia; Química; 

Sociologia. Os licenciandos selecionados atuarão nos subprojetos do Programa de Residência 

Pedagógica (PRP-UFRJ) na condição de bolsistas ou voluntários de residência pedagógica, em 

conformidade com o Edital DEB/CAPES Nº 24/2022, a partir de novembro de 2022. 

 

1 - DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

1.1 O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é uma iniciativa que integra a Política 

Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e tem por finalidade 

fomentar projetos institucionais de residência pedagógica, 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) fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática de estudantes de cursos de licenciatura; 

b) contribuir para a construção da identidade profissional docente dos licenciandos;  

c) estabelecer corresponsabilidade entre IES, redes de ensino e escolas na formação inicial 

de professores;  

d) valorizar a experiência dos professores da educação básica na preparação dos 

licenciandos para a sua futura atuação profissional; e 

e) induzir a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica com base nas 

experiênciasvivenciadas em sala de aula. 
 

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° 24/2022, 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 Residência Pedagógica 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 PRP-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 o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 

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, por no 

mínimo 23 horas mensais de atividades do PRP-UFRJ. 

 

5- DA INSCRIÇÃO  

 

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

Docentes Orientadores do PPP-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 18 h. 

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 docentes orientadores dos subprojetos do 

PRP-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 Docente Orientador que dele necessitar, respeitando-se a 

indicação deste quanto ao bolsista a ser cadastrado. 

 

7 – COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

 

7.1 São atribuições do discente de residência pedagógica: 

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 docente orientador qualquer irregularidade no recebimento de 

sua bolsa; 

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

meio de relatórios e relatos de experiência sempre que solicitados; 

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 
 
 
 

 Inscrições: 30 de setembro a 18 de outubro 
 

 Resultado da primeira etapa e convocação dos candidatos para seleção 
por parte dos Docentes Orientadores: 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 24/2022 
SELEÇÃO INTERNA DE LICENCIANDOS PARA 
O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 
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 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 
Aos dias do mês de de dois mil e vinte 

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

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

UFRJ, nos termos do Edital DEB/CAPES 2 4 / 2 0 2 2 .  

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 Docentes Orientadores do Subprojeto  
 ____________________________ do Programa de Residência Pedagógica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 



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 

 
Filosofia 

5 1 

 
Física 

5 1 

 
Geografia 

15 3 

História 15 3 

Língua Inglesa 15 3 

Língua Portuguesa 15 3 

Matemática 15 3 

 
Pedagogia 

5 1 

 
Química 

10 2 

Sociologia 10 2 

Interdisciplinar Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa 

15 3 

Interdisciplinar Ciências e 

Biologia 

10 2 

 

 

 

 



ANEXO V– DOCENTES ORIENTATORES POR ÁREA E CONTATOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 

 
Filosofia 

 

Nastassja Pugliese 

nastassja.saramago@fe.ufrj.br 

 

Língua Inglesa 

 

Danielle de Almeida Menezes  

 danielle.menezes1981@gmail.com 

 

Física 

 

Vitorvani Soares 

vsoares@if.ufrj.br 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Marcos Vinicius Scheffel 

marcos.scheffel53@gmail.com  

 

 

Geografia 

 

Ana Angelita Costa Neves da Rocha 

geo.ana.angelita@gmail.com 

 

Matemática 

 

Agnaldo da Conceição Esquincalha 

agnaldo@im.ufrj.br 

 

História 

 

Juliana Beatriz Almeida de Souza 

rphistoriaufrj@gmail.com 

 

 

Pedagogia 

 

Priscila Andrade Magalhães Rodrigues  

priscilaapri@gmail.com 

 

Sociologia 

 

Gabriela de Souza Honorato 

gabrielahonorato@rocketmail.com 

 

Química 

 

Bruno Andrade Pinto Monteiro 

bpmonteiro@gmail.com 

 

Interdisciplinar Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa 

 

Marcel Alvaro de Amorim, 

marceldeamorim@letras.ufrj.br 

 

 

Interdisciplinar Ciências e Biologia 

 

Maria Margarida Pereira de Lima Gomes 

margaridaplgomes@gmail.com 
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