ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID
EDITAL INTERNO UEG/PrG n. 04/2020 – RETIFICAÇÃO 02
A Pró-Reitoria de Graduação (PrG) da Universidade Estadual de Goiás (UEG), por
intermédio da Coordenação de Programas e Projetos, torna pública a RETIFICAÇÃO 02 da
chamada para seleção dos/as docentes interessados/as em integrar o projeto institucional
da UEG, como coordenadores/as de área, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), nos termos do Edital Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES n. 02/2020 e da Portaria CAPES n. 259, de 17 de
dezembro de 2019.
Onde se lê:

ANEXO 2
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:
CPF:
COMPONENTE CURRICULAR/CURSO DE ATUAÇÃO:
CAMPUS/UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE LOTAÇÃO:
E-MAIL:
TELEFONE:

Município no qual o/a coordenador/a de área pretende articular-se para realizar o Pibid:
Município diferente do município sede onde o curso é ofertado/campus/unidade universitária:
sim ( ) não ( ) - Se sim, qual município?______________________________________
Quantidade de discentes com bolsa CAPES (até 8) sob sua orientação:_____
Quantidade de discentes sem bolsa CAPES (até 2) sob sua orientação:_____
Caso haja disponibilidade de cotas, pretende assumir um núcleo com 24 bolsistas CAPES?
( ) sim ( ) não
Se sim, quantos discentes sem bolsa CAPES (até 6) sob sua orientação: ____
Se pertencer ao Curso de Ciências Biológicas, você tem interesse por qual subprojeto?
( ) Ciências ( ) Biologia ( ) Ciências ou Biologia
Se pertencer ao Curso de Letras, tem interesse por qual subprojeto?
( ) Língua Portuguesa ( ) Língua Inglesa
( ) Língua Portuguesa ou Língua Inglesa
Se pertencer ao Curso de Pedagogia, tem interesse por qual subprojeto?
( ) Alfabetização ( ) Pedagogia ( ) Alfabetização ou Pedagogia

* Requisitos mínimos para atuação como docente orientador no programa, conforme item 7.3 do
edital Capes n. 02/2020:
1. Seu nome foi aprovado pelo colegiado de curso da área do subprojeto: ( ) sim ( ) não
2. Possui, no mínimo, o título de mestre. ( ) sim ( ) não
3. Tem formação na área do subprojeto, em nível de graduação ou pós-graduação. ( ) sim ( )
não
4. Está em efetivo exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura e pertence ao
quadro permanente da UEG como docente. ( ) sim ( ) não
5. Possui experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior em curso de
licenciatura.
( ) sim ( ) não
6. Possui experiência na formação de professores, comprovada por pelo menos dois dos
critérios a seguir:
a) Docência de disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura. ( )
b) Docência em curso de formação continuada para professores da Educação Básica. ( )
d) Coordenação de curso de licenciatura (como titular). ( )
e) Docência ou gestão pedagógica na educação básica. ( )
f) Produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica. ( )
7. Não ocupa o cargo de reitor/a, pró-reitor/a, diretor(a) de instituto, coordenador/a de campus/
unidade universitária, coordenador/a de curso, coordenador(a) setorial de curso, coordenador(a)
ou assessor/a pedagógico/a de campus/ unidade universitária da UEG. ( )
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Anápolis, 12 de fevereiro de 2020.
Prof. Dr. Valter Gomes Campos
Pró-Reitor de Graduação

