
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um ação da 

política nacional de formação de professores do Ministério da Educação (MEC) que visa 

proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação 

prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que 

elas estão inseridas. 

O PIBID tem como objetivos: 

• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

• Contribuir para a valorização do magistério; 

• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

• 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; 

• Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério; e 

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

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

__________________________________ 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 

Regulamento do PIBID 

Edital de seleção – Discentes 

Edital de seleção – Docentes/Supervisores 

Tutorial para preenchimento da Plataforma Capes de 

Educação Básica 

 

PRINCIPAIS DATAS  

Período de inscrição: 22 a 30 de setembro 

Deferimento das inscrições: 03 de outubro 

Entrevista: 4 a 12 de outubro 

Publicação dos resultados: até 18 de outubro 

__________________________________ 



INSCRIÇÃO E SELEÇÃO – ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

FÍSICA  

O candidato estará apto a se inscrever no programa e participar do processo de seleção se 

atender aos requisitos e responsabilidades descritas no item 2 do Edital e enviar os 

documentos exigidos no item 4.4 do Edital. Esses documentos, conforme apresenta o 

Edital, devem ser enviados para o e-mail do coordenador (focoelho@ufsj.edu.br) e para 

a COFIS (cofis@ufsj.edu.br) até o dia 30 de setembro de 2022.  

ETAPAS: 

INSCRIÇÕES: leitura do item 4 do edital.  

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: No dia 03/10/2022 será publicado nesta página 

as inscrições deferidas. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: O processo de seleção envolverá 3 etapas: 

1) Análise do extrato escolar e da nota obtida na disciplina de Elementos de Física 

ou equivalente;  

 

2) Carta de intenções – essa carta será respondida por meio de um formulário 

eletrônico. Clique aqui.  

O formulário deve ser respondido durante o período de inscrição, ou seja, até o dia 30 de 

setembro de 2022.  

3) Entrevista: No dia 03/10/2022 será divulgado o cronograma de entrevistas com os 

estudantes. As entrevistas acontecerão entre os dias 04 e 12 de outubro, sendo 

realizadas de forma remota por meio da plataforma google meet. O link para acesso 

será enviado para o e-mail do candidato no dia da entrevista. 

Essa entrevista, com duração aproximada de 20 minutos, tem como objetivo conhecer a 

trajetória do estudante no curso e verificar a disponibilidade e interesse em torno do 

Programa.  

- Para cada critério será atribuída uma nota de 0 a 10 e será feita uma média simples para 

definição da nota final. 

 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: todos os resultados serão divulgados na página 

da COFIS até o dia 18 de outubro de 2022.  

- Todo o processo será avaliado por uma banca composta por dois docentes, o 

coordenador do Programa e um professor(a) convidado da área de Química ou Física da 

UFSJ.  

- O não envio de qualquer documento e a não participação na entrevista resultará em 

desclassificação imediata do candidato. 

_____________________________________________________________________________ 
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INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DO SUPERVISOR – PROFESSOR DE FÍSICA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR)  

O(a) professor(a) estará apto(a) a participar da seleção se atender aos requisitos e 

responsabilidades do item 4 do edital para supervisores e enviar, dentro do prazo, os 

documentos exigidos do item 5 e a carta de intenções. 

INSCRIÇÕES: leitura do item 5 do edital.  

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: No dia 03/10/2022 será publicado nesta página 

as inscrições deferidas. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: O processo de seleção envolverá 2 etapas: 

1) Carta de intenções – essa carta será respondida por meio de um formulário 

eletrônico. Clique aqui.  

O formulário deve ser respondido durante o período de inscrição, ou seja, até o dia 30 de 

setembro de 2022.  

2) Entrevista: No dia 03/10/2022 será divulgado o cronograma de entrevistas com os 

professores. As entrevistas acontecerão entre os dias 04 e 12 de outubro, sendo 

realizadas de forma remota por meio da plataforma google meet. O link para 

acesso será enviado para o e-mail do candidato no dia da entrevista. 

Para cada critério será atribuída uma nota de 0 a 10.  

A nota final do candidato será a média aritmética dos critérios 1, 2 e do Ideb da escola. 

Receberá a pontuação máxima (10 pontos) a escola que tiver o menor IDEB. A 

primeira classificada será pontuada com 10 pontos e serão descontados 0,5 pontos de 

cada uma das outras classificadas.  Ex. de pontuação: 

1ª) 100 pontos 

2ª) 95 pontos 

3ª) 90 pontos 

4ª) 85 pontos 

 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: todos os resultados serão divulgados na página 

da COFIS até o dia 18 de outubro de 2022.  

- Todo o processo será avaliado por uma banca composta por dois docentes, o 

coordenador do Programa e um professor(a) convidado da área de Química ou Física da 

UFSJ.  

- O não envio de qualquer documento e a não participação na entrevista resultará em 

desclassificação imediata do candidato. 

São João del Rei, 21/09/2022. 

https://forms.gle/g4vtuDqAsT5ZYtDbA

