EDITAIS PUBLICADOS!

Processo seletivo de estudantes
(residentes) do curso de Educação Física
Licenciatura e professores de Educação
Física da Educação Básica (preceptores)
- 08 vagas para residentes com bolsas no
valor de R$ 400,00;
- 2 vagas para residentes voluntários;
-

1 vagas para preceptores no valor de R$
765,00;

Informações no site da COEFI
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ)
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA UFSJ

SUBPROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA (REPEF)

O que é?

Quem pode
participar

Como funciona?

?

Ação da Política
Nacional de
Formação de
professores, que
integra estudantes
em fase final de
cursos de
Licenciatura às
escolas de
Educação Básica.

Residente:
aluno que tenha
cursado o mínimo
de 50% ou esteja
cursando a partir
do quinto período
do curso de
Educação Física Licenciatura.
Preceptor: Professor
de Educação Física
de escolas de
Educação Básica.

Promove em
parceria com
escolas de
Educação Básica
Estágios
remunerados,
imersivos, com
objetivos de:

i) aperfeiçoar a
formação prática
dos Licenciados;
ii) Fortalecer a
relação
Universidadeescola

Professor Coordenador: Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes
Contato: diegomendes@ufsj.edu.br ou coefi@ufsj.edu.br

Inscrições e
seleções
Os editais estão
publicados no
site da
coordenadoria
do curso de
Educação Física
https://ufsj.edu.br/
coefi/
Inscrição:
18 a 31 de agosto
Seleção:
1 a 9 de setembro

Objetivos do Programa
incentivar
a
formação
de
docentes em nível superior para a
educação básica, conduzindo o
licenciando a exercitar de forma
ativa a relação entre teoria e
prática profissional docente;


promover a adequação dos
currículos e propostas pedagógicas
dos cursos de licenciatura às
orientações da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC);


fortalecer e ampliar a relação
entre as Instituições de Ensino
Superior (IES) e as escolas públicas
de educação básica para a
formação inicial de professores da
educação básica;


fortalecer o papel das redes de
ensino na formação de futuros
professores.


PERÍODO DE INSCRIÇÕES: DE 18 A 31 DE AGOSTO DE
2020

PERÍODO DE SELEÇÃO: DE 01 A 06 DE SETEMBRO.
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: ATÉ 10 DE SETEMBRO.

INÍCIO DAS ATIVIDADES: OUTUBRO DE 2020.
DURAÇÃO DO PROGRAMA: Os projetos institucionais
têm duração de 18 meses com 414 horas totais. Estas
estão distribuídas em 3 módulos de 6 meses, com 138
horas cada.

RESIDENTES:


Como se
inscrever?

Enviar para email da COEFI/UFSJ (coefi@ufsj.edu.br) no período de
20 a 31 de agosto de 2020 os documentos :

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I do Edital
04/2020/UFSJ/PROEN – disponível em
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php);
b) Declaração de ciência e disponibilidade de horas a ser preenchida e
assinada (Anexo II do Edital 04/2020/UFSJ/PROEN – disponível em
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php).

c) Cópia do Extrato Escolar – exportar do contac ;
d) Cópia da primeira página do Currículo na Plataforma Capes de
Educação Básica;
e) Carta de intenções (conforme documento “Critérios de Seleção –
Residentes - https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php)

PRECEPTORES:
Enviar para email da COEFI/UFSJ (coefi@ufsj.edu.br) no período de 20 a 31
de agosto de 2020 os documentos :
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I do Edital
04/2020/UFSJ/PROEN – disponível em
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php);
b) Declaração de compromisso de participação no subprojeto preenchida e
assinada (Anexo II do Edital 04/2020/UFSJ/PROEN – disponível em
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php).
c) cópia do diploma de licenciatura correspondente ao componente
curricular ou ao curso do subprojeto; ;

d) Cópia do Currículo cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica;
e) Carta da escola, assinada pelo(a) diretor(a), expressando intenção/aceite
em participar do Programa.

f) Carta de intenções (conforme documento “Critérios de Seleção –
Preceptores - https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php)

Como se
inscrever?

Mais informações
https://ufsj.edu.br/coefi/residencia_pedagogica.php

