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Dispõe sobre o fluxo e a gestão dos pedidos de
aproveitamento  das  atividades  desenvolvidas
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à  Docência  (PIBID)  e  do  Programa  de
Residência  Pedagógica  (RP),  para  fins  de
integralização curricular no âmbito dos cursos
de  licenciatura  da  UFCAT,  previsto  na
Resolução CEPEC Nº 011/2021.

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
(PROGRAD/UFCAT), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme a
Portaria UFCAT N.º 001/2019, de 16 de dezembro de 2019, e a Resolução UFCAT
N.º 013/2020, de 26 de agosto de 2020, tendo em vista o que consta no processo
23070.023630/2021-67, torna pública a presente Instrução Normativa, a qual dispõe
sobre  o  fluxo  e  a  gestão  dos  pedidos  de  aproveitamento  das  atividades
desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e
do Programa de Residência Pedagógica (RP), para fins de integralização curricular
no âmbito dos cursos de licenciatura da UFCAT, previsto na Resolução CEPEC Nº
011/2021.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES GERAIS

Art.  1º  A gestão  do  Programa Institucional  de  Bolsa  de Iniciação à
Docência (PIBID) e Programa de Residência Pedagógica (RP) da UFCAT são de
responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

Art. 2º As atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa de Residência Pedagógica (RP)
poderão ser aproveitadas para fins de integralização curricular no âmbito dos cursos
de licenciatura da UFCAT, respeitadas as normativas e fluxos institucionais.



§ 1º No escopo da presente Instrução Normativa, consideram-se as
seguintes definições:

I  -  Aproveitamento: reconhecimento das atividades desenvolvidas no
âmbito do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa de
Residência Pedagógica (RP);

II  -  Reconhecimento:  estabelecimento  de  equivalência,  mediante
atribuição  de  nota  e  frequência,  para  fins  de  integralização  curricular,  entre  as
atividades realizadas no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e no
Programa  de  Residência  Pedagógica  (RP)  e  as  atividades  previstas  em
componentes curriculares tais como Atividades Complementares (AC), Prática como
Componente Curricular (PCC) ou Estágio Curricular Obrigatório (ECO).

§ 2º As atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação  à  Docência  (PIBID)  poderão  ser  reconhecidas  para  cômputo  da  carga
horária de Atividade Complementar (AC) prevista no PPC.

§ 3º As atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação  à  Docência  (PIBID)  poderão  ser  reconhecidas  como  equivalentes  ao
cumprimento  da  Prática  como  Componente  Curricular  (PCC)  pelos  cursos  de
licenciatura da UFCAT.

§  4º  O  reconhecimento  das  atividades  realizadas  no  Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), para fins de equivalência ao
cumprimento  da  Prática  como  Componente  Curricular  (PCC)  pelos  cursos  de
licenciatura  da  UFCAT,  fica  restrito  à  disciplina  e/ou  conjunto  de  disciplinas
cadastrada(s) integralmente como PCC.

§ 5º As atividades realizadas no Programa de Residência Pedagógica
(RP) poderão ser reconhecidas, para os cursos de licenciatura da UFCAT, como
equivalentes às atividades do Estágio Curricular Obrigatório (ECO).

§  6º  O  reconhecimento  das  atividades  realizadas  no  Programa  de
Residência  Pedagógica  (RP),  para  efeito  de  cumprimento  do  Estágio  Curricular
Obrigatório, não desobriga o estudante de cumprir com as normas regulamentares
do  estágio,  quanto  ao  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  (TCE),  Plano  de
Atividades (PA) e Ateste de Estágio (AE).

§  7º No Plano de Atividades (PA) do estudante residente devem ser
contempladas as especificidades previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
de licenciatura, no que diz respeito ao estágio curricular obrigatório nos diferentes
níveis de ensino da Educação Básica.



§  8º  Fica  vedado  o  reconhecimento  das  atividades  realizadas  pelo
estudante no Programa de Residência Pedagógica (RP), para efeito de cumprimento
de  Atividade  Complementar  (AC)  e/ou  de  Prática  como  Componente  Curricular
(PCC), se as referidas atividades já tiverem sido reconhecidas para cumprimento do
Estágio Curricular Obrigatório (ECO).

Art. 3º Deixarão de ser conhecidas pela PROGRAD as solicitações de
aproveitamento das atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de Residência Pedagógica (RP) para
fins  de integralização curricular  no âmbito  dos cursos de licenciatura  da UFCAT
apresentadas  por  estudantes  que  não  tenham,  por  qualquer  motivo,  cumprido
integralmente  as  exigências  previstas  no  Programa  Institucional  de  Bolsa  de
Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de Residência Pedagógica (RP).

Art. 4º Deixarão de ser conhecidas pela PROGRAD as solicitações de
aproveitamento das atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de Residência Pedagógica (RP) para
fins de integralização curricular, no âmbito dos cursos de licenciatura da UFCAT, as
solicitações  enviadas  pelas  Coordenações  de  Curso  fora  dos  parâmetros
estabelecidos pela presente Instrução Normativa.

CAPÍTULO II
DO FLUXO E DA GESTÃO DOS PEDIDOS

Art.  5º  Mediante  apresentação  dos  certificados  de  participação  no
PIBID e ou RP, caberá aos estudantes:

§ 1º Protocolar, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI - UFCAT),
solicitação  de  aproveitamento  de  atividades  realizadas  no  PIBID  para  efeito  de
cumprimento  de  Prática  como  Componente  Curricular  (PCC)  enviada  à
Coordenação de Curso.

§ 2º Cadastrar, via SIGAA - UFCAT, solicitação de aproveitamento de
atividades realizadas no PIBID para efeito de cumprimento Atividade Complementar
(AC).

§ 3º Protocolar, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI - UFCAT),
solicitação de aproveitamento de atividades realizadas na Residência Pedagógica
(RP) para efeito de cumprimento do Estágio Curricular Obrigatório (ECO), enviada à
Coordenação de Curso.

§ 4º Acompanhar a tramitação do processo.

Art. 6º Às Coordenações de Curso caberá:



§ 1º Elaborar, através do NDE do Curso, Instrução Normativa própria,
detalhando  como  se  dará  o  aproveitamento  das  atividades  do  PIBID  e  RP,  em
consonância com o disposto na presente Instrução Normativa.

§ 2º Aprovar, no Conselho Diretor da Unidade Acadêmica e na Câmara
Superior  de  Graduação  a  sua  Instrução  Normativa  própria  versando  sobre  o
aproveitamento das atividades do PIBID e RP e em consonância com a presente
Instrução Normativa.

§ 3º Enviar à Câmara de Graduação, após aprovação pelo Conselho
Diretor da UA, a Instrução Normativa própria versando sobre o aproveitamento das
atividades do PIBID e RP, em consonância com os termos da Resolução CEPEC
Nº011/2021 e da presente Instrução Normativa.

§  4º  Receber  as  solicitações  de  aproveitamento  de  atividades
realizadas  no  PIBID  para  efeito  de  cumprimento  de  Prática  como  Componente
Curricular (PCC), e/ou de aproveitamento de atividades realizadas no PIBID para
efeito de cumprimento de Atividade Complementar (AC) e/ou de aproveitamento de
atividades realizadas na Residência Pedagógica (RP), para efeito de cumprimento
do Estágio Curricular Obrigatório (ECO).

§ 5º Atribuir, em conjunto com  o coordenador de estágios do curso, do
professor responsável pelo Estágio Curricular Obrigatório (ECO) e dos professores
orientadores  do  RP,  nota,  entre  6,0  (seis)  e  10,0  (dez)  e  a  frequência
correspondente, ao aluno solicitante.

§  6º  Solicitar  ao  professor  responsável  pelo  Estágio  Curricular
Obrigatório (ECO) que, ao consolidar a turma, sejam efetuados os registros de nota
e frequência de conformidade com o §5º do presente artigo.

§ 7º Atribuir, em conjunto com  o professor responsável pela disciplina
caracterizada  como PCC,  cujos  conteúdo  e  carga  horária  sejam  considerados
equivalentes às atividades realizadas no PIBID nota, entre 6,0 (seis) e 10,0 (dez) e a
frequência correspondente, ao aluno solicitante.

§  8º  Solicitar  ao  professor  responsável  pela  disciplina caracterizada
como PCC,  considerada  equivalente  às  atividades  realizadas  no  PIBID  que,  ao
consolidar  a  turma,  sejam  efetuados  os  registros  de  nota  e  frequência  de
conformidade com o §7º do presente artigo.

§ 9º Elaborar, através do NDE do Curso, a Instrução Normativa própria,
detalhando como se dará o aproveitamento das atividades do PIBID e RP, no prazo
de sessenta (60) dias a contar da publicação da presente Instrução Normativa.



§ 10 Acompanhar a tramitação do processo.

Art. 7º À PROGRAD caberá:

§ 1º Receber as manifestações das emanadas das Coordenações de
Curso.

§ 2º Receber as instruções normativas emanadas das Coordenações
de  Curso,  versando  sobre  o  aproveitamento  das  atividades  do  PIBID  e  RP,
devidamente aprovadas pela Câmara Superior de Graduação, enviando-as à DCAD
- PROGRAD, para serem apensada ao PPC, em consonância com os termos da
Resolução CEPEC Nº011/2021 e da presente Instrução Normativa.

§ 3º Apensar a Instrução Normativa que versa sobre o aproveitamento
das  atividades  do  PIBID  e  RP,  em  consonância  com  os  termos  da  Resolução
CEPEC Nº011/2021 e da presente Instrução Normativa, ao PPC.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os casos omissos relativos ao mérito dos pedidos apresentados
pelos estudantes serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE),  e/ou
Conselho  Diretor  da  Unidade  Acadêmica  e  Câmara  de  Graduação,  quando
necessário.

Art. 9º Os casos omissos relativos ao fluxo e/ou gestão dos pedidos
apresentados pelas Coordenações de Curso serão resolvidos pela PROGRAD.

Parágrafo  único.  Para  os  casos  descritos  no  caput  deste  artigo  as
Coordenações de Curso deverão apresentar justificativa fundamentada e aprovada
pela Unidade Acadêmica.

Art. 10. A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

Catalão-GO, 03 de fevereiro de 2022.

Moisés Fernandes Lemos
Pró-Reitor Pro Tempore de Graduação da UFCAT

Portaria nº 458/2021


