
 

EDITAL PARA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

(UFG) PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – 

RP/UFG 

EDITAL PROGRAD Nᵒ 15/2020 

 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), no curso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção 

de estudantes desta universidade para vagas no PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA (RP), relativas à proposta submetida pela UFG ao Edital CAPES nº 01/2020. 

 

PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES EDITAL PROGRAD Nᵒ 15/2020 

ATENÇÃO 

Os estudantes que enviaram as documentações exigidas para homologação da inscrição 

(Anexo I, Anexo II, Histórico Acadêmico contendo integralização, RG -frente e verso - 

e CPF) não precisam encaminhar novamente. Porém, orientamos que confiram se 

TODOS os documentos citados foram anexados e preenchidos corretamente. Caso sim, 

sua inscrição estará homologada. 

 

- Devido à pandemia, não é necessário assinar manualmente os anexos I e II. 

- Conforme previsto em edital, NÃO é permitida a inscrição nos dois programas. O 

estudante deve optar pelo Pibid ou pela RP (caso se encaixe nos dois programas). Se 

encaminhou documentação para ambos os programas, faça a escolha de um e solicite o 

cancelamento da inscrição no outro programa. 

- Os dados referentes à conta bancária podem ficar em branco, caso o estudante ainda 

não tenha uma conta para indicar. 

Novo cronograma seleção de estudantes para bolsista RP/UFG: 

 

Atividade Data 

Lançamento do Edital na página http://pibid.prograd.ufg.br/ 25 de junho de 2020 

Inscrições dos candidatos às bolsas da RP/UFG 
25 de junho a 15 de julho de 

2020 
Prorrogação das inscrições Até 29 de julho de 2020 
Publicação das inscrições homologadas 05 de agosto de 2020 

Recursos relativos à homologação das inscrições Até 07 de agosto de 2020 

Publicação final das inscrições homologadas 11 de agosto de 2020 

Realização do exame oral via web 12 a 18 de agosto de 2020 

Divulgação do resultado preliminar 04 de agosto de 2020 

Período para recursos Até 21 de agosto de 2020 

Divulgação do resultado final no endereço eletrônico: 
http://pibid.prograd.ufg.br/ 

25 de agosto de 2020 

http://pibid.prograd.ufg.br/


 

Entrega da documentação dos estudantes aprovados aos 
docentes orientadores, via e-mail. 

Até 31 de agosto de 2020 

Envio da documentação dos estudantes aprovados, pelos 
docentes orientadores, à secretaria da RP/UFG, via e-mail. 

Até 8 de setembro de 2020 

  

Goiânia, 15 de julho de 2020. 


