
Residência Pedagógica
Edital Capes 24/2022



Cronograma – preceptores (Prof. da educação básica)

● Inscrições: 
de 30 de setembro a 13 de outubro de 2022
● Resultado 1ª etapa:
até 18 de outubro de 2022
● Seleção (entrevista, no IFCS/UFRJ):
21 de outubro de 2022
● Resultado final: 
● até 24 de outubro de 2022 



Cronograma – licenciandos de Ciências Sociais

● Inscrições: 
de 30 de setembro a 18 de outubro de 2022 (até 18h)
● Resultado 1ª etapa:
até 21 de outubro de 2022
● Seleção (entrevista, no IFCS/UFRJ):
26 de outubro de 2022
● Resultado final: 
● até 27 de outubro de 2022 



O Programa Residência Pedagógica 
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica

É um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -

CAPES, que tem por finalidade fomentar projetos institucionais de residência pedagógica

implementados por Instituições de Ensino Superior, contribuindo para o aperfeiçoamento da

formação inicial de professores da educação básica nos cursos de licenciatura.

Objetivos
• Fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática de estudantes de cursos de licenciatura;

• Contribuir para a construção da identidade profissional docente dos licenciandos;

• Estabelecer corresponsabilidade entre IES, redes de ensino e escolas na formação inicial de 

professores;

• Valorizar a experiência dos professores da educação básica na preparação dos licenciandos para a 

sua futura atuação profissional;

• Induzir a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica com base nas experiências vivenciadas em 

sala de aula.



Edital Capes 24/2022
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/29042022_Edital_1692979_Edital_24_2022.pdf

O projeto institucional Sociologia/UFRJ

2022-2024

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/29042022_Edital_1692979_Edital_24_2022.pdf


Da concessão e valor de bolsas

● Cada projeto institucional selecionado fará jus às seguintes modalidades de bolsa: I - Coordenador 
institucional (Professor/a da UFRJ); II - Docente Orientador (Professor/a da UFRJ); III – Preceptor (Professor/a 
do Ensino Médio); e IV – Residente (Licenciandos de Ciências Sociais da UFRJ). 

● Residente: para discentes com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenham cursado o mínimo 
de 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período, no valor de R$400,00. 

● Preceptor: para professor da escola de educação básica responsável por acompanhar e orientar os 
residentes nas atividades desenvolvidas na escola-campo, no valor de R$ 765,00.

5.2.1. Os valores referentes a cada modalidade de bolsa, bem como os requisitos para o seu recebimento estão 
estabelecidos na Portaria CAPES nº 82, de 26 de abril de 2022. 

5.2.2. Para efeito de comprovação do período das experiências previstas no inciso VII do art. 27 e no inciso VI do 
art. 28 da Portaria CAPES nº 82, de 26 de abril de 2022, exigir-se-á o tempo mínimo de 8 (oito) meses para cada 
uma das atividades. 



5.4. Os subprojetos serão organizados em núcleos de residência pedagógica, 

compostos por 1 (uma) cota de bolsa de Docente Orientador, 3 (três) cotas de 

bolsa de Preceptor, 15 (quinze) cotas de bolsa de residente. 

5.4.1. Cada preceptor deverá acompanhar no máximo 6 residentes. 

5.4.2. A atuação de participantes sem bolsa nas funções de Coordenador 

Institucional, de Docente Orientador ou de Residente será considerada como 

contrapartida da IES. 

5.4.3. A participação no PRP sem recebimento de bolsa deve observar os 

mesmos requisitos e procedimentos de seleção aplicados aos participantes 

bolsistas, conforme estabelecido na Portaria CAPES nº 82, de 26 de abril de 

2022.

5.4.4. Os participantes sem bolsa deverão ser priorizados na ocupação de 

eventuais cotas ociosas no projeto. 



5.8. O residente que concluir o curso, trancar a matrícula ou se desligar do curso 

por qualquer motivo durante a vigência do projeto terá a bolsa cancelada no mês 

do desligamento, mesmo que tenha concluído antecipadamente toda carga 

horária da residência pedagógica. 

5.9. As cotas de bolsas concedidas no âmbito deste edital terão duração máxima 

de 18 meses a contar do mês de início efetivo das atividades do projeto 

institucional na IES, que deverá ocorrer dentro do prazo estabelecido no 

cronograma constante do item 13. 



Implementação

11.1. Os projetos aprovados deverão ser implementados em escolas de educação básica que 
tenham sido habilitadas por suas respectivas secretarias de educação. 

11.2. A relação das escolas estará disponibilizada na Plataforma CAPES de Educação Básica, 
conforme cronograma deste edital. 

11.3. Os projetos institucionais de residência pedagógica tem vigência de 18 meses, com carga 
horária mínima de 400 horas de atividades para os residentes, devendo contemplar os aspectos 
e dimensões constantes do art. 13 da Portaria CAPES nº 82, de 26 de abril de 2022, ao longo da 
sua implementação . 

11.8. A carga horária total do projeto institucional deverá ser distribuída ao longo dos meses de 
vigência do projeto, de maneira que os residentes se comprometam com uma dedicação mensal 
mínima de 23 horas para melhor aproveitamento das atividades de residência pedagógica. 



Prestação de contas dos bolsistas

12.3. Os bolsistas de todas as modalidades deverão participar integralmente das 

atividades de avaliação e monitoramento do programa propostas pela CAPES, 

sob pena de suspensão da sua bolsa. 

12.4. Os residentes devem entregar um relato de experiência ao final de sua 

participação no programa, conforme orientações a serem divulgadas pela 

CAPES, sob pena de devolução ou cancelamento da última parcela de bolsa a 

que faz jus. 



Início das atividades

● 16/08/2022 até 17/10/2022



Seleção de bolsistas
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/diretoria-de-educacao-

basica/28042022_Portaria_1691648_SEI_CAPES___1689649___Portaria_GAB_82.pdf

Art. 35. Os participantes da modalidade de Preceptor serão selecionados por meio de chamada pública realizada pela IES, 
observados os requisitos deste regulamento e as orientações contidas nos editais e normativos específicos do PRP. 

Art. 36. Os participantes da modalidade de Residente serão selecionados por meio de chamada pública realizada pela IES, 
observados os requisitos deste regulamento e as orientações contidas nos editais e normativos específicos do PRP.

Art. 37. A IES, a seu critério, poderá estabelecer outros requisitos para a seleção de participantes, observando as exigências 
mínimas e os casos excepcionais estabelecidos nesta Portaria. 

Art. 38. Os requisitos dos participantes devem ser comprovados no processo seletivo realizado pela IES e os documentos 
apresentados deverão ser mantidos sob a guarda da IES, na forma da legislação pertinente.
§1º Os documentos arquivados na IES serão de acesso público e ficarão à disposição da CAPES e dos órgãos de fiscalização e 
de controle. 
§2º A CAPES poderá, a qualquer momento, solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessários. 

Art. 39. A CAPES poderá solicitar os editais de seleção utilizados pela IES a qualquer tempo, bem como outros documentos e 
informações relacionados aos processos seletivos. 



Atribuições do Preceptor

Art. 42. São atribuições do Preceptor: 

I - planejar e acompanhar as atividades dos residentes na escola-campo, zelando pelo cumprimento das atividades 

planejadas; 

II - orientar, juntamente com o docente orientador, a elaboração de relatórios, relatos de experiência ou outros registros 

de atividades dos residentes; 

III - acompanhar e avaliar o residente na aplicação de seus planos de aula e na execução da prática pedagógica; IV -

auxiliar na elaboração de materiais didático-pedagógicos a serem utilizados pelos residentes; 

V - informar o docente orientador sobre a frequência e a participação dos residentes nas atividades desenvolvidas na 

escola-campo; 

VI - informar ao docente orientador situações que possam implicar o cancelamento ou a suspensão da bolsa do residente; 

VII - reunir-se periodicamente com os residentes e outros preceptores, para socializar conhecimentos e experiências; 

VIII - participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando com o aperfeiçoamento do 

programa; IX - participar de reuniões, seminários e atividades relacionadas ao PRP, quando convocado pela IES ou pela 

CAPES; 

X - elaborar relatório com as atividades executadas na escola-campo, a fim de compor a prestação de contas da IES; 

e XI - manter-se atualizado em relação às normas e às orientações da CAPES quanto ao PRP.



Atribuições do Residente

Art. 43. São atribuições do Residente: 
I - desenvolver as atividades de residência pedagógica, planejadas juntamente com o docente 
orientador e o preceptor; 
II - elaborar os planos de aula sob orientação do docente orientador e do preceptor; 
III - cumprir a carga horária de residência estabelecida pela CAPES; 
IV - registrar as atividades de residência pedagógica em relatórios ou em relato de experiência, 
conforme definido pela CAPES, e entregá-los no prazo estabelecido; 
V - participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando com o 
aperfeiçoamento do programa; 
e VI - comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente 
orientador, ao coordenador institucional ou à CAPES. 
Parágrafo único. O residente deverá cumprir as carga horária de residência pedagógica 
observado o prazo de conclusão do seu curso, não sendo permitida a execução de atividades 
após a colação de grau.



Vedações

Art. 55. É vedado o recebimento de bolsa pelos participantes do projeto quando: 
I - as atividades do projeto estiverem formalmente suspensas; 
II - o participante estiver afastado do projeto por período superior a 15 (quinze) dias, inclusive em casos de gozo 
de licença ou afastamentos previstos na legislação pertinente à sua carreira, exceto nos casos previstos nos 
artigos 50 e 51; 
III - já estiver recebendo bolsa ou auxílio de outros programas, nos termos do art. 56; 
IV - for identificado débito de qualquer natureza com a CAPES, inclusive no que se refere à acúmulo de bolsa 
identificado em qualquer período e ausência de prestação de contas; 
e V - possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau com coordenadores 
institucionais ou docentes orientadores. 

Art. 56. É vedado ao bolsista acumular o recebimento de bolsas do PRP com outras pagas por programas da 
CAPES, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ou do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, salvo nos casos previstos em normas específicas e mediante 
autorização expressa da CAPES. Parágrafo Único. Para fins de verificação de acúmulo de bolsas, será 
considerado os meses de referência da vinculação do bolsista no sistema de gestão de bolsas da CAPES, 
independentemente da data de realização do pagamento ao beneficiário.



Subprojeto Sociologia 2022/2024



Subprojeto Sociologia
Número de bolsas aprovadas
Escolas que poderão participar (candidatos a 
preceptores)

❖ SUBPROJETO SOCIOLOGIA:
➢ 2 bolsas de Preceptor;

10 bolsas de Residente

Poderão candidatar-se a preceptor Professores das seguintes escolas de educação básica:
- Colégio Estadual Antônio Prado Junior
- Colégio Estadual Amaro Cavalcanti
- Colégio Estadual Paulo de Frontin
- CEFET-RJ



Requisitos para Preceptores: 
file:///C:/Users/lepes2/Downloads/28042022_Portaria_1691648_SEI_CAPES___1689649___Portaria_GAB_82.pdf

Art. 29. São requisitos mínimos para participação e recebimento de bolsa na função de Preceptor: 

I - possuir diploma de licenciatura em área do conhecimento correspondente à área do subprojeto; 

II - possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério da educação básica; 

III - ser professor em efetivo exercício na escola-campo que abrigará o subprojeto, atuando em sala de aula na área ou 

na etapa correspondente ao curso que compõe o subprojeto;

IV - possuir disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades relacionadas à sua função no PRP. 

§ 1º Nos subprojetos interdisciplinares a formação do preceptor deverá ser em uma das áreas que compõem o 

subprojeto. 

§ 2º Nos subprojetos de computação o preceptor poderá possuir licenciatura em área diversa, desde que esteja 

atuando em projetos ou atividades de informática na escola de educação básica. 

§ 3º Nos subprojetos de Educação do Campo ou de Educação Indígena, o preceptor poderá possuir licenciatura em 

área diversa, desde que esteja atuando em escola do campo ou em escola indígena, respectivamente. 

§ 4º Nos subprojetos de Formação Técnica e Profissional, o preceptor deverá possuir licenciatura e atuar em escola 

que ofereça curso técnico de ensino médio; 

§ 5º Nos subprojetos de Educação Especial ou de Libras o preceptor poderá possuir licenciatura em área diversa 

desde que atue no ensino de libras ou no atendimento do público da educação especial. 

§ 6º Preceptores de licenciatura intercultural indígena e de educação do campo deverão estar atuando em escolas 

indígenas e escolas do campo, respectivamente.



Requisitos para Residentes:
file:///C:/Users/lepes2/Downloads/28042022_Portaria_1691648_SEI_CAPES___1689649___Portaria_GAB_82.pdf

Art. 30. São requisitos mínimos para participação e recebimento de bolsa na função de Residente: 

I - estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES em área que compõe o subprojeto; 

II - ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 

III - ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 

IV - possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as normas da 

IES; 

V - possuir disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades do PRP, conforme carga horária 

mensal estabelecida em edital; 

Art. 31. Podem participar do programa estudantes que possuam vínculo empregatício, desde que esse 

vínculo não seja com a IES responsável pela concessão da bolsa e nem com a escola campo onde 

realiza as atividades do projeto. 

§ 1º Aos estudantes de Licenciatura em Educação do Campo ou de Licenciatura Intercultural Indígena, 

admitir-se-á o vínculo empregatício ou estágio remunerado na escola em que serão desenvolvidas as 

atividades do subprojeto. 

§ 2º A IES não poderá impor restrições à participação de estudantes que possuem vínculo empregatício, 

exceto nos casos previsto no caput e desde que esse vínculo não comprometa o cumprimento total da 

sua carga horária no RP. 


