EDITAL Nº 06, 16 DE SETEMBRO DE 2008
PIBID
Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência
O Coordenador do Curso de Física da Universidade Federal de São João delRei, no uso de suas atribuições e em conformidade com o EDITAL MEC/CAPES/FNDE de
12 de dezembro de 2007, a Resolução nº 014, de 14 de abril de 2008 do CONSU e a versão
final do sub-projeto da área de Física do PIBID/UFSJ (em anexo), torna público para
conhecimento dos interessados a abertura de treze (13) vagas para o processo seletivo de
estudantes do curso de Física da UFSJ para o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação
à Docência (PIBID).
1. INTRODUÇÃO
A presente Chamada Pública operacionaliza o processo de seleção de estudantes do curso
de Física da UFSJ para integrarem a equipe de Física do PIBID/UFSJ. Essa equipe
participará de um Projeto Institucional da UFSJ, envolvendo seis cursos de licenciatura, que,
em resposta a uma chamada do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da
Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação Coordenação De Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) promoverá ações que visam ampliar a qualidade da formação de
docentes em nível superior e incentivar a permanência desses docentes na educação
básica pública. A equipe de Física do PIBID/UFSJ é composta pelos professores Samuel
Maier Kurcbart (coordenador), João Antônio Corrêa Filho e Heitor Antônio Gonçalves
(colaboradores), dois professores da rede estadual de ensino (supervisores) e por treze
estudantes (bolsistas) do curso de Física da UFSJ. Essa equipe deverá desenvolver, nas
escolas conveniadas, práticas docentes e experiências metodológicas que contemplem os
níveis de ensino fundamental e médio, durante um período de vinte e quatro (24) meses. No
subprojeto de Física, aprovado pelo MEC, estão detalhados o plano de trabalho da equipe, o
cronograma específico da área, as ações previstas, a metodologia de trabalho, os
resultados pretendidos e a descrição das escolas estaduais conveniadas.

2. INSCRIÇÕES
Dias: 16 e 17 de setembro de 2008.
Horário: de 15h às 21h30.
Local: Secretaria da Coordenadoria de Física – Sala 2.19.
OBS.: Os candidatos deverão preencher um formulário no local de inscrição com dados
pessoais (nome e endereço completos, e-mail, CPF e dados bancários e um texto que
expresse o interesse em atuar futuramente na Educação Básica pública e em atuar na
melhoria da Educação Básica).
3- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDANTES BOLSISTAS
Além do cumprimento às regras e requisitos definidos no edital do PIBID, procuraremos
selecionar como bolsistas aqueles estudantes que:
−

estiverem regulamente matriculados no curso de Licenciatura Plena em Física da
UFSJ;

−

estiverem aptos a iniciar prontamente as atividades do projeto;

−

tiverem disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação ao projeto sem prejuízo
de suas atividades acadêmicas normais;

−

não gozarem de outro tipo de bolsa;

−

manifestarem interesse em atuar futuramente na Educação Básica pública e em atuar
na melhoria da Educação Básica;

−

serem oriundos da rede pública de ensino;

−

comprovarem haver dificuldades e obstáculos financeiros para o desenvolvimento de
seus estudos na Universidade.

Como critério adicional para seleção dos estudantes bolsistas que estiverem matriculados
no sexto período e/ou posteriores, consideraremos o nível de desempenho dos candidatos
em suas experiências nos estágios curriculares supervisionados.
OBS.: estudantes que estiverem cursando o último período do curso não poderão se
candidatar e os bolsistas selecionados deverão assumir o compromisso de atuar no projeto
no mínimo por doze meses. Aqueles que concluírem a graduação durante o
desenvolvimento do projeto deverão ser substituídos por outros mediante nova seleção de
candidatos.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção estará a cargo da banca examinadora composta por membros da
equipe de Física do PIBID.
3.1 A seleção dos candidatos à bolsa far-se-á nos dias 18 e 19 de setembro de 2008, por
meio de uma entrevista e análise de histórico escolar.
Local: sala 2.18 – DCNAT.
Horário: das 14 h às 17 horas.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
São João del-Rei/MG, 16 de setembro de 2008.

Prof. Marco Túlio Raposo
Coordenador do Curso de Física

