Prezadas e Prezados Estudantes!

É com satisfação que anunciamos que a FEFD/UFG conseguiu aprovação junto à CAPES de dois projetos
importantes, com financiamento, voltados à formação de professores/as de Educação Física.
São os projetos PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e o RP (Residência
Pedagógica).
Os dois projetos preveem bolsas para estudantes no valor de R$ 400,00 mensais, por até 18 meses.

As inscrições ocorrem no período de 25 de junho a 15 de julho de 2020.
Conheça! Participe! Inscreva-se!

O que é?

Quem
coordena na
FEFD?
Quantas
vagas?
Quem pode
se inscrever?

PIBID
O PIBID é uma ação da Política Nacional de
Formação de Professores do Ministério da
Educação (MEC) que visa promover a iniciação
do licenciando no ambiente escolar ainda na
primeira metade do curso, visando estimular a
observação e a reflexão sobre a prática
profissional no cotidiano das escolas públicas
de educação básica. Os discentes serão
acompanhados por um professor da escola e
por um docente de uma das instituições de
educação superior participantes do programa.

RP
O Programa de Residência Pedagógica é uma
ação que tem por finalidade induzir o
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos
de licenciatura, promovendo a imersão do
licenciando na escola de educação básica, a
partir da segunda metade de seu curso. Essa
imersão deve contemplar regência de sala de
aula e intervenção pedagógica, acompanhadas
por um professor da escola com experiência na
área de ensino do licenciando e orientada por
um docente da sua instituição formadora.

Saiba mais em
https://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid

Saiba mais em https://capes.gov.br/educacaobasica/programa-residencia-pedagogica

O PIBID/Educação Física é coordenado por:
Prof. Dr. Lênin Tomazett Garcia
Profa. Dra. Sissilia Vilarinho Neto

O PR/Educação Física é coordenado por:
Prof. Dr. Hugo Leonardo Fonseca da Silva

São 16 vagas com bolsas + 4 vagas para
voluntários

24 vagas com bolsas

Pode se inscrever o/a estudante do curso de
Educação Física, matriculado/a e que tenha
até 60% de integralização curricular.

Pode se inscrever o/a estudante do curso de
Educação Física, matriculado/a e que tenha 50%
de integralização ou esteja no 5º período.

Onde posso
me
inscrever?

A inscrição é gratuita.
Acessando os links abaixo você tem acesso ao
edital e ao tutorial para inscrição.
https://pibid.prograd.ufg.br/p/33582-edital2020-bolsista-de-iniciacao-a-docencia
e
https://pibid.prograd.ufg.br/n/129797atencao-abertas-as-inscricoes-para-edital-deselecao-bolsista-de-iniciacao-a-docencia-pibidufg-2020

A inscrição é gratuita.
Acessando os links abaixo você tem acesso ao
edital e ao tutorial para inscrição.
https://pibid.prograd.ufg.br/p/33585-edital2020-residente
e
https://pibid.prograd.ufg.br/n/129799-atencaoabertas-as-inscricoes-para-edital-de-selecaobolsista-residente-rp-ufg-2020
Para tirar dúvidas: hugo_silva@ufg.br

Para tirar dúvidas: sissilia@ufg.br e
lenin@ufg.br
Qual o valor
da bolsa
para
estudante?
Qual a
duração da
bolsa?

Quais
documentos
envio para
inscrição?

R$ 400,00 mensais

R$ 400,00 mensais

Até 18 meses

Até 18 meses

Enviar para o e-mail
pibidufginscricao@gmail.com

Enviar para o e-mail
residenciaufginscricao@gmail.com

a) formulário de inscrição preenchido e
assinado
b) justificativa de participação no Pibid/UFG
c) histórico acadêmico atualizado, fornecido
pelo SIGAA
d) cópia do CPF e cópia do RG
e) cópia do comprovante de quitação das
obrigações com a Justiça Eleitoral
f) currículo cadastrado na Plataforma Capes de
Educação Básica, disponível no endereço
eletrônico http://freire2.capes.gov.br

a) formulário de inscrição preenchido e assinado
b) justificativa de participação na RP/UFG
c) histórico acadêmico atualizado, fornecido pelo
SIGAA
d) cópia do CPF e cópia do RG (frente e verso)
e) cópia do comprovante de quitação das
obrigações com a Justiça Eleitoral
f) currículo cadastrado na Plataforma Capes de
Educação Básica, disponível no endereço
eletrônico http://freire2.capes.gov.br

Acesso ao formulário de inscrição e
justificativa
https://pibid.prograd.ufg.br/p/33582-edital2020-bolsista-de-iniciacao-a-docencia

Acesso ao formulário de inscrição e justificativa
https://pibid.prograd.ufg.br/p/33585-edital2020-residente

