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EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO INTERNO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 
N.º  10/2020 

 
O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, no uso de suas atribuições e de acordo com a Resolução 
Institucional nº 01/2015 realizará o Concurso Interno para participação no PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA, conforme este Edital. 
 
01.  Do Programa: 
 

De acordo com o Edital CAPES 01/2020, o Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que 
integram a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) e tem por objetivo 
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.   

  
I. A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente regularmente 

matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de educação básica, 
denominada escola-campo;  

II. Os projetos institucionais de residência pedagógica têm vigência de 18 meses com carga horária 
total de 414 horas de atividades, organizadas em 3 módulos de seis meses com carga horária de 
138 horas cada módulo. As datas de início e fim dos módulos serão definidas pela Capes e 
registradas na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível no link http://eb.capes.gov.br. 
Os residentes deverão participar, preferencialmente, dos três módulos do projeto, os quais 
deverão ser desenvolvidos em níveis crescentes de complexidade. Os módulos de 138 horas 
que compõem o projeto de residência pedagógica deverão contemplar as seguintes atividades:   

a) 86 horas de preparação da equipe, estudo sobre os conteúdos da área e sobre 
metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por meio da 
ambientação na escola e da observação semiestruturada em sala de aula, 
elaboração de relatório do residente juntamente com o preceptor e o docente 
orientador, avaliação da experiência, entre outras atividades;   

b) 12 horas de elaboração de planos de aula; e   
c) 40 horas de regência com acompanhamento do preceptor.  

III. Na escola-campo, o residente será acompanhado por um professor da educação básica, 
denominado preceptor.  

IV.  A coordenação do Projeto Institucional de Residência Pedagógica será realizada por um 
docente da IES, denominado Coordenador Institucional.  

  
Parágrafo único. É vedado ao bolsista ou voluntário residente assumir a rotina de atribuições dos docentes da 
escola ou atividades de suporte administrativo ou operacional. 
 
02.  Das Vagas: 
 

Acham-se abertas segundo regras estabelecidas pela Portaria CAPES 259/2019 e pelo Edital CAPES 
01/2020, o processo seletivo para participação no RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/FSG, para o preenchimento de 30 
vagas de bolsistas residentes destinadas a alunos de Licenciatura em Educação Física da FSG, modalidade 
presencial ou EAD.  
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03. Do curso: 

 
Os alunos bolsistas deverão estar regularmente matriculados no curso de Licenciatura em Educação Física 
(Presencial ou EAD), na segunda metade (5º ao 8º semestre) do curso. 

 
04.  Das atribuições do aluno bolsista: 
 

a) São atribuições do aluno bolsista: b) É vetado ao aluno bolsista: 

 Participar das atividades definidas pelo projeto; 

 Dedicar-se, no período de vigência da bolsa a, 
no mínimo, 23 horas mensais às atividades da 
Residência, sem prejuízo do cumprimento de seus 
compromissos regulares como discente; 

 Desenvolver atividades em escola de educação 
básica da rede pública;  

 Tratar todos os membros do programa e da 
comunidade escolar com cordialidade, respeito e 
formalidade adequada;  

 Atentar-se à utilização da língua portuguesa de 
acordo com a norma culta, quando se tratar de 
comunicação formal do programa;  

 Assinar Termo de Compromisso do programa; 

 Comunicar formalmente à coordenação de área 
qualquer afastamento ou o desligamento do 
projeto. Em caso de afastamento, deve ser 
apresentada justificativa acompanhada de 
documento comprobatório, se for o caso; 

 Elaborar portfólio ou instrumento equivalente 
de registro com a finalidade de sistematização das 
ações desenvolvidas durante sua participação no 
projeto;  

 Participar de reuniões e eventos organizados 
pela coordenação de área, institucional e pelo 
professor supervisor;  

 Apresentar formalmente os resultados parciais 
e finais de seu trabalho, divulgando-os na IES onde 
estuda e na escola onde exerceu as atividades. A 
divulgação ocorrerá em eventos de iniciação à 
docência promovidos pela IES e em ambiente 
virtual da Residência organizado pela Capes. 

 Participar das atividades de acompanhamento e 
avaliação da Residência definidas pela Capes; 

 Verificar mensalmente relatório de pagamento 
de bolsista disponível no site da Residência;  

 Informar imediatamente ao (à) coordenador (a) 

 Exercer atividades de bolsista em seu 
horário de aula; 

 Acumular monitorias e bolsas; 

 Possuir vínculo empregatício com a FSG. 
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institucional qualquer irregularidade no 
recebimento de sua bolsa e cobrar providências;  

 Assinar Termo de Desligamento do programa, 
no momento de seu desligamento, em formulário a 
ser disponibilizado pela Coordenação Institucional. 

 
05. Do início e duração das atividades: 
 
O início das atividades será definido e comunicado pela coordenação institucional e poderá se estender até 18 
meses. 
 
06.  Da carga horária: 
 
A carga horária das atividades será de, no mínimo, 23h mensais, distribuídas durante as semanas, definidas 
após a seleção. 

 
 

07.  Das inscrições: 
 
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 27/07 até 03/08, mediante envio por e-mail 
residencia.pedagogica@fsg.edu.br, para o professor responsável pelo projeto dos documentos a seguir: 
 

I. Ficha de Inscrição (Anexo I) 
II. Currículo com Histórico Escolar FSG. 

III. Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. 
 

08.  Das condições necessárias à inscrição: 
 

São requisitos para que o aluno se inscreva como bolsista no Programa de Residência:  
I – Estar regularmente matriculado na segunda metade (5º ao 8º semestre) de um dos cursos de Licenciatura 
da IES indicados no presente edital; 
II - Não possuir relação de trabalho com a IES participante do Residência Pedagógica ou com a escola onde 
desenvolve as atividades do subprojeto; 
III - Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
IV - Declarar ter condições de dedicar pelo menos 23 horas mensais para desenvolvimento das atividades da 
residência pedagógica;  
V - Ter disponibilidade para se deslocar até a escola em que o projeto será desenvolvido; 
VI - Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de controle de bolsas 
e auxílios (Scba). 

 
09. Da seleção dos candidatos e classificação: 
 
Para a seleção serão considerados: 

 
I. Análise da ficha de inscrição; 
II. Análise do currículo + histórico acadêmico; 

mailto:residencia.pedagogica@fsg.edu.br
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III. Entrevista com o coordenador institucional do projeto (se necessário). 
 
A seleção consistirá em três etapas: 1) análise da ficha de inscrição, currículo e histórico escolar e 3) Entrevista 
com coordenador institucional, se necessário.  
A análise dos documentos será realizada no dia 03/08/2020 e as entrevistas remotas (se necessárias) serão 
realizadas entre os dias 04 e 06/08/2020, pelo coordenador institucional do PIBID. 
Em caso de empate, terão prioridade:  

 Licenciando com melhor Coeficiente de Rendimento no curso; 

 Licenciando com menor número de reprovação no Histórico Escolar. 
 
O resultado preliminar da seleção será publicado no site da FSG e na disciplina de coordenação de curso que 
pode ser acessada no ambiente virtual do aluno, no dia 10/08/2020. 
Os recursos quanto ao resultado preliminar deverão ser interpostos somente no dia 11/08/2020 através do 
endereço eletrônico da coordenação do projeto PIBID residencia.pedagogica@fsg.edu.br 
O candidato receberá uma resposta acusando o recebimento. Não serão analisados documentos enviados 
junto com o recurso.  
O resultado do recurso será divulgado no dia 13/08/2020 e o resultado final no dia 14/08/2020 publicados no 
site da FSG e na disciplina de coordenação de curso que pode ser acessada no ambiente virtual do aluno. 
Compete à Coordenação Institucional decidir pelo deferimento ou não dos recursos apresentados pelos 
candidatos e, dessa decisão, não caberá mais recurso. 
Esclarecimentos poderão ser obtidos por correio eletrônico: residencia.pedagogica@fsg.edu.br 
 
09.1. Iniciação na Pesquisa e Formação Acadêmica 
 
Os alunos contemplados serão incentivados a participar de grupos de estudos, elaboração de resumos e 
participação em eventos como congressos e outros. 
 
09.2. Cronograma de Execução 
 

Fases Datas 

Inscrição dos candidatos 27/07/20 até 03/08/20 

Seleção dos Candidatos 04/08/2020 até 09/08/2020 

Resultado Preliminar 10/08/2020 

Recurso ao Resultado Preliminar 11/08/2020 

Resultado dos Recursos 13/08/2020 

Resultado Final 14/08/2020 

Início do Projeto 01/09/2020 (previsto) 

 
 
10.   Da remuneração: 

 
O bolsista selecionado receberá o valor correspondente à bolsa concedida pelas CAPES para o Programa de 
Residência Pedagógica, que é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Pagos sempre no mês subsequente 
às atividades. 
 

mailto:residencia.pedagogica@fsg.edu.br
mailto:residencia.pedagogica@fsg.edu.br
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11. Das disposições finais: 
 
O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos critérios e regras 
estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
Para serem incluídos no Programa como Bolsistas os aprovados deverão:  

 proceder ao cadastro no Sistema Capes de Bolsas e Auxílios (SCBA/Capes), no site: 
https://bit.ly/3bNiexC 

 apresentar, ao respectivo coordenador de institucional, Termo de Compromisso assinado, a ser 
disponibilizado pela Capes, quando finalizado o cadastro no SCBA;  

 eventuais vagas ocorridas no decorrer do período de vigência desse Edital deverão ser preenchidas 
com os classificados excedente 

 
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso juntamente com o 
Coordenação Institucional do Residência e Coordenação de Pesquisa e Extensão. 
 
 

 
Caxias do Sul, 24 de julho de 2020. 

 
 

 

Prof. Dr. Karen Menger da Silva Guerreiro 
Pró-Reitora Acadêmica 

https://bit.ly/3bNiexC
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ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DO ACADÊMICO:  

Curso: 

Número de registro geral de matrícula (RGM):  

Semestre que está cursando: 

Início do curso (ano/semestre):                           Previsão de Conclusão (ano/semestre): 

Recebe alguma bolsa? (    ) Sim                                  (    ) Não 

CPF:  

Telefone residencial:                       Celular:  

Email:  

Produza uma carta explicando sobre suas motivações para ser bolsista do Programa de Residência 

Pedagógica, disponibilidade de 23h mensais, contribuições para o projeto e para a sua formação como 

professor.  

 

 

 

 

 

 

Por que você deveria ser selecionado para o Residência? 

 

 

 

 

 

 


