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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

EDITAL RP/UNIFRAN Nº 002/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES BOLSISTAS PARA A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

A Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi, Reitora da Universidade de Franca, reconhecida pela 

Portaria Ministerial nº 1.275, de 25/08/94 e recredenciada pela Portaria Ministerial nº 

1.450, de 10/10/2011, no uso de suas atribuições e competências estatutárias e 

regimentais, com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, alterada 

pela Lei Federal nº 11.331, de 25/07/2006, combinado com o disposto na Portaria 

Ministerial nº 230, de 09/03/2007 e legislação complementar pertinente, comunica aos 

interessados que se encontram abertas as inscrições para a SELEÇÃO DE SUPERVISORES 

BOLSISTAS PARA A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (Edital CAPES/RP n° 01/2020 e Portaria 

MEC/CAPES nº 259, de 17/12/2019), com atuação junto às escolas da rede pública de 

educação participantes do Programa, conforme instruções abaixo discriminadas: 

 

1. DOS OBJETIVOS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

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 

coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério; e  

VI - Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Serão oferecidas 03 (três) vagas para professor da rede pública de ensino para 

atuação como supervisor no Subprojeto de Pedagogia. 
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2.2. Os candidatos aprovados que excederem o número de vagas ofertadas irão compor 

lista de espera válida por 1 (um) ano a partir da data de divulgação do resultado final 

deste Edital. 

 

3. DA BOLSA 

 

3.1. A bolsa tem caráter transitório, não gera vínculo empregatício e não pode ser 

acumulada com qualquer modalidade de bolsa concedida pela CAPES ou por qualquer 

agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou outra instituição pública ou 

privada. 

3.2. O valor da bolsa é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, 

concedida pela CAPES diretamente aos beneficiários. 

3.3. O supervisor não poderá receber bolsa por período superior a 96 (noventa e seis) 

meses, considerada a participação na mesma modalidade, em qualquer subprojeto ou 

edição da Residência Pedagógica. 

3.4. O bolsista poderá ter seu desempenho no projeto avaliado periodicamente para fins 

de manutenção da bolsa. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Poderão candidatar-se à bolsa de supervisão professores da rede pública de ensino que 

atendam aos seguintes requisitos: 

I – Possuir licenciatura em Pedagogia e/ou correspondente ao projeto; 

II – Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica; 

III – Ser professor na escola participante do projeto Residência Pedagógica/UNIFRAN e 

estar atuando em sala de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

IV – Declarar que possui disponibilidade do tempo necessário para realizar as atividades 

previstas para sua atuação no projeto; 

V – Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da CAPES; 

VI – Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma CAPES de Educação Básica, 

disponível no endereço eletrônico, http://eb.capes.gov.br; 

VII – Ser aprovado no processo de seleção do programa realizado pela Universidade de 

Franca. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

http://eb.capes.gov.br/
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5.1. Período: de 08 a 14 de julho de 2020. 

5.2. Local: residenciapedagogica@unifran.edu.br. 

 

Parágrafo único. O candidato deverá entrar na página do PIBID/UNIFRAN, no site da 

Universidade de Franca (https://www.unifran.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica-pibic-e-

pibid/), baixar o formulário de inscrição e carta de intenções, preencher, assinar e enviar 

para o e-mail informado acima. 

 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1. A seleção dos candidatos será realizada em caráter classificatório e obedecerá aos 

seguintes critérios: 

a) análise de perfil – compatibilidade com o Edital 01/2020 da RP/CAPES – caráter 

eliminatório; 

b) análise de currículo (Plataforma CAPES) – caráter classificatório; 

c) carta de intenções (anexo II) – caráter classificatório; 

d) entrevista – caráter classificatório. 

6.2. As entrevistas serão realizadas entre os dia 15 de julho de 2020 a 22 de julho de 

2020, sendo agendadas posteriormente em ambiente virtual; 

6.3. O candidato que não comparecer à entrevista em horário determinado estará 

automaticamente desclassificado. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Inscrições 08 a 14/07/2020 

Entrevista 15 a 22/07/2020 

Divulgação do resultado da seleção 25/07/2020 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA DE SUPERVISÃO 

 

I – Elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de supervisão; 

II – Controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando 

essas informações ao Coordenador de Área; 

III – Informar ao Coordenador de Área eventuais mudanças nas condições que lhe 

garantiram participação na Residência Pedagógica;  

mailto:residenciapedagogica@unifran.edu.br
https://www.unifran.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica-pibic-e-pibid/
https://www.unifran.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica-pibic-e-pibid/
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IV – Tratar todos os membros do programa com cordialidade, respeito e formalidade 

adequada; 

V – Atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando se 

tratar de comunicação formal do programa ou demais atividades; 

VI – Assinar Termo de Compromisso do Programa; 

VII – Participar de seminários de formação à Residência Pedagógica e à docência; 

VIII – Restituir à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente do programa, por 

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU); 

IX – Informar imediatamente ao Coordenador de Área qualquer irregularidade no 

recebimento de sua bolsa; 

X – Informar a comunidade escolar sobre as atividades do projeto; 

XI – Articular-se com a direção da escola, os professores e a comunidade escolar para a 

realização das atividades da Residência Pedagógica; 

XII – Enviar ao Coordenador de Área quaisquer relatórios e documentos de 

acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 

supervisão, sempre que solicitado; 

XIII – Participar das atividades de acompanhamento e avaliação da Residência 

Pedagógica definidas pela Universidade de Franca e pela CAPES;  

XIV – Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões periódicas com os alunos bolsistas e 

com o Coordenador de Área do subprojeto em locais e datas determinados; 

XV – Compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas da Residência 

Pedagógica na perspectiva de buscar a excelência na formação de professores; 

XVI – Elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que valorizem 

a intersetorialidade e a conexão dos conhecimentos presentes da educação básica; 

XVII – Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma CAPES; 

XVIII – Cumprir todas as normas do Programa definidas pela CAPES e pela Coordenação 

do Programa; 

XIX – Fornecer justificativas legais para ausências das atividades da Residência 

Pedagógica/UNIFRAN; 

XX – Assinar termo de desligamento do projeto, quando couber. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. 

9.2. Na ocorrência de abertura de novas vagas, poderão ser convocados os candidatos 

classificados neste processo seletivo, respeitada a ordem de classificação. 
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9.3. A inscrição neste processo seletivo implica na concordância com todas as regras e 

pré-requisitos estabelecidos. 

9.4. O professor que não puder iniciar as atividades no subprojeto quando for chamado a 

ocupar a vaga para a qual foi aprovado será considerado desistente, perdendo direito a 

vaga. 

9.5. É responsabilidade do candidato a abertura, em tempo hábil, de conta corrente em 

seu nome para recebimento da bolsa. 

9.6. Ficam eleitos como meios de comunicação entre a comissão de seleção e os 

candidatos o site e e-mail residenciapedagogica@unifran.edu.br. 

9.7. É responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo de seleção no site 

da Residência Pedagógica/UNIFRAN, de modo que não serão aceitas quaisquer alegações 

sobre desconhecimento das informações disponibilizadas através deste meio. 

9.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenadores Institucional da Residência 

Pedagógica. 

 

Franca, 23 de junho de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi 

Reitora 

mailto:residenciapedagogica@unifran.edu.br
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSAS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

PARA SUPERVISORES (baixar o documento editável no site da UNIFRAN) 

 

1 DADOS DO PROFESSOR 

CPF 

 

NOME COMPLETO (sem abreviaturas) 

DATA DE NASCIMENTO  SEXO 

(  )  M 

(  )  F 

IDENTIDADE 

(RG) 

ÓRGÃO EMISSOR UF Data de Emissão 

 

 

  NACIONALIDADE 

(  ) Brasileiro 

(  ) Estrangeiro 

  PAÍS (se estrangeiro) 

 

N º DO PASSAPORTE (se 

estrangeiro) 

VALIDADE 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

E-MAIL 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (rua, nº, bairro, CEP, cidade, UF) 

 

FONE RESIDENCIAL CELULAR 

2 FORMAÇÃO ACADÊMICA  

GRADUAÇÃO INSTITUIÇÃO ANO INÍCIO ANO CONCLUSÃO 

 

ESPECIALIZAÇÃO/ÁREA 

 

INSTITUIÇÃO ANO INÍCIO ANO CONCLUSÃO 

 

MESTRADO/ÁREA 

 

INSTITUIÇÃO ANO INÍCIO ANO CONCLUSÃO 

 

3 ATUAÇÃO PROFISSIONAL/LOCAL DE TRABALHO 

ESCOLA 

CARGO 

 

TIPO DE VÍNCULO REGIME DE TRABALHO 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO (rua, nº, bairro, CEP, cidade, UF) 

   

E-MAIL  

 

FONE 

4 DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Solicitante/Beneficiário, declaro, sob pena das leis, que as informações por 

mim prestadas são verídicas e que aceito as normas e condições gerais para a concessão de 

bolsas estabelecida no Edital RP/UNIFRAN N° 002/2020, da Universidade de Franca 

LOCAL 

 

DATA 

____/____/____ 

 

ASSINATURA 
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ANEXO II 

CARTA DE INTENÇÕES PARA SELEÇÃO DE BOLSAS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

PARA SUPERVISORES (baixar o documento editável no site da UNIFRAN) 

 

1) Por que você deseja participar da Residência Pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na qualidade de Solicitante/Beneficiário, declaro, sob pena das leis, que as informações por 

mim prestadas são verídicas e que aceito as normas e condições gerais para a concessão de 

bolsas estabelecida no Edital RP/UNIFRAN n° 002/2020, da Universidade de Franca. 

 

Local, _____ de ___________________ de ________. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 


