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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
COORDENÇÃO DO CURSO DE QUÍMICA - LICENCIATURA 

 EDITAL 003/2021/UFSJ/COQUI 
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP/UFSJ) 

 
O coordenador de área da Química do Subprojeto Química do Programa Residência Pedagógica da 
UFSJ (RP/UFSJ) faz saber que estará aberto o processo de seleção de discentes do curso de 
Química de grau acadêmico licenciatura da UFSJ para cadastro de reserva do RP/UFSJ como 
discente, conforme critérios específicos da área, presentes neste edital e divulgados na página 
institucional da Coordenadoria de Curso. 

 
Quadro 01 - Área (subprojeto) contemplada neste edital. 

Área 

 Química 

 
 
1 OBJETIVOS DO PROGRAMA 
  
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de 
Formação de Professores 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. 
 
São objetivos do Programa de Residência Pedagógica: 

• 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. 
 
 
2 DEFINIÇÕES  
 

• A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente 
regularmente matriculado em curso de grau acadêmico licenciatura e desenvolvida 
numa escola pública de educação básica, denominada escola-campo.  
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• Residente: discente com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenha cursado o 
mínimo de 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período; 

• A residência pedagógica terá o total de 414 horas de atividades, organizadas em 3 
módulos de seis meses com carga horária de 138 horas cada módulo.  

• Escola-campo: escola pública de educação básica habilitada pela Secretaria de 
Educação ou órgão equivalente e selecionada pela IES para participar do projeto 
institucional de residência pedagógica. 

 
 
3 REQUISITOS E RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Estará apto a participar da seleção o(a) candidato(a) que atender aos seguintes requisitos: 
 
a) estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 
b) ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
c) ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 
d) declarar ter condições de dedicar pelo menos 23 horas mensais para desenvolvimento das 
atividades da residência pedagógica; 
e) firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de 
Controle de Bolsas e Auxílios (bolsistas). 
f) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado pela 
CAPES; 
g) cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível 
no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br. 
 
3.2 São compromissos e atribuições do residente:  
 
a) participar, preferencialmente, dos três módulos do projeto, os quais deverão ser 
desenvolvidos em níveis crescentes de complexidade. 
b) desenvolver as ações definidas no plano de atividades do núcleo de residência pedagógica; 
c) elaborar os planos de aula sob orientação do docente orientador e do preceptor; 
d) cumprir a carga horária de residência de 414 horas; 
e) registrar as atividades de residência pedagógica em relatórios ou portfólios e entregar no 
prazo estabelecido pela Capes; 
f) participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando com 
o aperfeiçoamento do programa; 
g) comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente 
orientador, ao coordenador institucional ou à Capes. 
 
Parágrafo único. O residente deverá cumprir a carga horária total do plano de atividades 
observado o prazo de conclusão do seu curso, não sendo permitida a execução do plano de 
atividades após a colação de grau. 
 
4 INSCRIÇÕES  
 
4.1 O(a) discente interessado(a) deve efetivar sua inscrição por meio dos endereços 
eletrônicos listados no Quadro 2, que segue. 

 
QUADRO 2 – Endereços eletrônicos para inscrição. 
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ÁREA CURSO/ CONTATO 

Química 
 

Coordenadoria do curso de Química – coqui@ufsj.edu.br 
Prof. Wallace Alves Cabral - wallacecabral@ufsj.edu.br 

 

4.2 Os documentos de inscrição devem ser enviados tanto para o e-mail da Coordenadoria 
quanto para o do Docente Orientador, correspondentes ao respectivo curso de interesse, 
conforme Quadro 2. 

 
4.3 Período de inscrições: de 17 a 24 de março de 2021. 

4.4 Documentos exigidos para inscrição:  
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I); 
b) cópia do Extrato Escolar; 
c) cópia da primeira página do Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica; 
d) declaração de ciência e disponibilidade de horas a ser preenchida e assinada (Anexo II). 
 
4.5 O deferimento da inscrição do candidato está condicionado ao envio eletrônico dos 
documentos descritos no item 5.4. 
 
4.6 A UFSJ se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscrições não recebidas por 
motivo de falha técnica de computadores, erros no registro dos endereços eletrônicos, bem 
como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o encaminhamento dos dados 
e/ou dos documentos exigidos. 
 
 
5 PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
5.1 A seleção dos candidatos será realizada no período de 25 e 26 de março de 2021, de 
acordo com os requisitos estabelecidos neste edital e cronograma e critérios aqui 
estabelecidos.  
 
5.2 Os alunos serão classificados levando-se em conta os seguintes critérios: 

1) CR (coeficiente de rendimento). 
2) Nota obtida na entrevista. 
3) Adequação da carga horária cumprida no curso à proposta do programa. 

 
5.3 A data e horário da entrevista será divulgada na página da coordenação do curso de 
Química (COQUI) no dia 24 de março. 
 
5.4 O processo seletivo será conduzido pelo(a) Docente Orientador(a) do subprojeto.  
 
5.5 O candidato que não atender aos requisitos definidos no item 4 deste edital será 
desclassificado.  
 
5.6 A Ata do Processo Seletivo deverá ser encaminhada à Coordenação Institucional da 
Residência Pedagógica da UFSJ devidamente assinada pelo(a) Docente Orientador(a) do 
subprojeto em 2 (dois) dias úteis após a realização da seleção. 
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6 RESULTADO  
 
6.1 Divulgação dos resultados: até o dia 29 de março de 2021. 
 
6.2 O presente edital terá validade até março de 2022.  
 
Parágrafo único. O resultado desta pré-seleção não implica na vinculação dos candidatos 
aprovados. 

 
7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela equipe de Coordenação do RP/UFSJ. 
 
 

São João del-Rei, 16 de março de 2021.  
 
 
 

 
Prof. Wallace Alves Cabral 

Coordenador de área da Química  
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ANEXO I 
 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Curso:_________________________________________________________________________ 

Subprojeto:_____________________________________________________________________ 

Matrícula:________________ E-mail: ______________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

CEP: ___________ Cidade: _____________________________________ Estado:  ________ 

Telefones: _____________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_____________ CPF: ____________________ RG:  _________________ 

 
Deseja concorrer a vaga neste edital na condição de:    (      ) Bolsista        (      ) Voluntário 

 

 

Recebe alguma bolsa: 

( ) Não ( ) Sim, qual(is)?__________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DISPONIBILIDADE 
 
 

 
Eu, _______________________________________________________________________ 

CPF:______________________________________, declaro ter ciência das obrigações e dos 

direitos inerentes à qualidade de RESIDENTE estabelecidos na Portaria GAB/CAPES nº259 de 

19 de dezembro de 2019 e no Edital CAPES 01/2020 e declaro ter disponibilidade de, pelo 

menos,  23 horas mensais, distribuídas semanalmente de acordo com a demanda de cada 

subprojeto, para o desenvolvimento das atividades do 

 
 
 

 

São João del-Rei, __________ de _________________________ de ________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Candidato a residente 


