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EDITAL  Nº 13/2013 - SELEÇÃO DE SUBPROJETOS – PIBID/UFAL 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 
 
A Pró-reitoria de Graduação torna público que receberá e selecionará propostas de subprojetos, 
formulados por cursos de Licenciatura da UFAL, para participar do Programa Institucional de 
Bolsa Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Os procedimentos de seleção são determinados 
pela Portaria Capes nº 096, de 18 de Julho de 2013, pelo Edital Capes nº 061/2013 e normas 
deste Edital.  
 
Os subprojetos devem atender aos objetivos do PIBID, conforme artigo 4º da Portaria Capes nº 
096, de 18 de Julho de 2013:  
 
“Art. 4º São objetivos do Pibid:  
 
I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  
II – contribuir para a valorização do magistério;  
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;  
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação 
de problemas identificados no processo de ensino aprendizagem;  
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-
formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério;  
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura;  
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do 
magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades 
do trabalho docente.”  
 
 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 Objeto  
O objeto da seleção consiste na concessão de bolsas de iniciação à docência para alunos de 

cursos de licenciatura, bolsa de coordenação de área para professores dos cursos de 

licenciatura e bolsa de supervisão para professores de escolas públicas participantes do PIBID, 

bem como de recursos de custeio para despesas vinculadas ao projeto.  

Este Edital apresenta normas internas da Universidade Federal de Alagoas para apresentação e 

seleção dos subprojetos que comporão o Projeto Institucional do PIBID/UFAL. 
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1.2 Cronograma 

Atividade Data 

Divulgação da seleção de subprojetos 23/08/2013 

Recepção dos subprojetos (modelo em anexo) 

e-mail: coordenacaopibidufal@gmail.com 

13/09/2013 

Divulgação dos subprojetos para compor o projeto institucional Até 25/09/2013 

 

 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

2.1 Poderão apresentar propostas cursos de licenciatura desta IFES (inclusive cursos não 

presenciais) e que estão contemplados no Anexo I do Edital Capes nº 061/2013.  

2.2 É permitida a apresentação de apenas um subprojeto específico por área de licenciatura. 

São consideradas áreas distintas as licenciaturas localizadas em Campi/pólos diferentes. 

Subprojetos interdisciplinares são restritos a um por Campus e devem ser compostos de no 

mínimo 02 e no máximo 04 áreas distintas. 

2.3 É de responsabilidade dos proponentes de subprojetos a leitura do Edital Capes nº 061/2013 

e da Portaria Capes nº 096 para atendimento às normas específicas do Pibid. O não 

atendimento aos critérios de elegibilidade pode resultar na desclassificação da proposta. 

 

3. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.1 Documentos para inscrição: 

O coordenador do subprojeto deverá enviar à Comissão: 

a) Subprojeto do curso (conforme formulário anexo a este Edital); 

b) Cópia de ata (ou documento equivalente) de aprovação do subprojeto pelo Colegiado de 

Curso referente à área do subprojeto. 

mailto:coordenacaopibidufal@gmail.com
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4. JULGAMENTO E RESULTADO 

4.1 O julgamento das propostas de subprojetos dar-se-á conforme normas da Portaria Capes nº 

096, de 18 de Julho de 2013, e Edital Capes nº 061/2013. 

4.2 A Pró-Reitoria de Graduação, por meio de Portaria, indicará os membros componentes da 

Comissão para Seleção de Subprojetos e Elaboração do Projeto Institucional. 

4.3 Todos os proponentes tomarão conhecimento do parecer sobre sua proposta por meio de 

correspondência enviada pela comissão por meio eletrônico. 

4.3 As propostas aprovadas pela comissão farão parte do Projeto Institucional/UFAL que 

concorrerá ao Edital/Capes 061/2013. 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

6.1 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital e o preenchimento 

do Formulário de Proposta poderão ser obtidos na página da Capes 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid ou pelo correio eletrônico: 

coordenaçãopibidufal@gmail.com /  cdp@prograd.ufal.br 

 

Maceió, 23 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Amauri Barros 

Pró-Reitor de Graduação da UFAL 

 

 

mailto:coordenaçãopibidufal@gmail.com
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID 

FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SUBPROJETO  

 

ATENÇÃO: Este formulário deverá ser encaminhado à Comissão de Recepção dos Subprojetos 

e Elaboração do Projeto Institucional juntamente com documento do colegiado do respectivo 

curso de licenciatura, dando total ciência dos dados aqui indicados. 

*Caso haja mais de um coordenador(a), inserir novas linhas. 

 

 

NÚMERO DE BOLSAS 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA SUPERVISÃO COORDENAÇÃO DE ÁREA 

   

NÍVEL DE ENSINO FOCO DO SUBPROJETO 

INFANTIL (   )         FUNDAMENTAL (   )         MÉDIO (    )         PROFISSIONAL TÉCNICA NÍVEL MÉDIO (   ) 
 

ESCOLAS QUE PRETENDE ATUAR 
9. Nome e endereço  nº de alunos matriculados 

considerando apenas o Nível de 
Licenciatura 

Último IDEB  

(quando houver) 

   

   

 

DADOS DO SUBPROJETO 

ÁREA (conforme anexo 1):  

MODALIDADE Presencial (    ) Distância (    ) 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO:  

DADOS COORDENAÇÃO* 
Nome:                                                                                      CPF:  

Departamento/Curso/Unidade:  

Endereço residencial:  

CEP:  

Telefone (DDD):  

E-mail:  

Link para o Currículo Lattes: 
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

Máximo 3000 caracteres. 

Para novos subprojetos, apresentar o contexto educacional e justificativa para a sua implementação.  

Em caso de subprojeto já participante, descrever os principais resultados já alcançados e aspectos nos quais a 

nova proposta se propõe a avançar.  
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AÇÕES PREVISTAS  
 

1.  
Cada ação deve possuir no máximo de 500 caracteres (inserir a respectiva justificativa de cada ação para 
a formação do licenciando); 
 
As ações/estratégias para inserção dos bolsistas nas escolas, envolvendo o desenvolvimento das 
diferentes características e dimensões da iniciação à docência, devem privilegiar a articulação entre as 
diferentes áreas do conhecimento; 
 
Incluir obrigatoriamente: 
 - ações em espaços educativos variados (físicos e virtuais), agregando a escola (sala de aula, 
laboratórios, bibliotecas, quadras, secretarias), espaços culturais e científicos (museus, parques, 
bibliotecas, centros de ciência, centros de pesquisa, exposições itinerantes etc) e da Universidade para 
construção do conhecimento em direção à formação da autonomia do aluno em formação; 
- uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos didáticos; 
- ações que promovam o diálogo e a articulação dos membros da equipe e a comunidade escolar e 
universitária; 
- sistematização e registro das atividades (especificar instrumento de registro); 
- estratégia para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua portuguesa, incluindo leitura, escrita e fala, 
de modo a promover a capacidade comunicativa do licenciando; 
- valorização da interdisciplinaridade e das questões socioambientais, éticas e da diversidade; 
- valorização do trabalho coletivo, da ética profissional, criatividade, inventividade e interação entre os 
pares; 
- as formas de acompanhamento e avaliação dos bolsistas de supervisão e de iniciação à docência; 
- as atividades de socialização dos impactos e resultados do subprojeto; 
- criação e desenvolvimento de ações inovadoras a partir da prática, da reflexão e da pesquisa. 
- encontros periódicos entre coordenação de área, bolsistas ID e supervisores para aperfeiçoamento da 
leitura/escrita a partir da discussão de textos que envolvam aspectos da docência e do ensino das áreas 
específicas. 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
Inserir linhas se necessário. 

 

 

 


