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EDITAL PIBID DIVERSIDADE Nº/2015 

 

 O Coordenador Institucional do PIBID DIVERSIDADE - Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência, da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições, torna público que haverá, no período de 24/04/2015 a 

08/05/2015, processo seletivo simplificado para SUPERVISOR dos subprojetos 

Educação do Campo e Ciências da Natureza e Matemática/Educação do Campo, na 

forma da legislação vigente. 

1. Dos Objetivos 

 incentivar a formação de docentes em nível superior para as escolas de educação 
básica indígenas, do campo – incluídas as escolas quilombolas, extrativistas e 
ribeirinhas;  

 contribuir para a valorização do magistério intercultural indígena e em educação 
do campo;  

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos das licenciaturas 
intercultural indígena e do campo, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica;  

 proporcionar aos licenciandos oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar, nas perspectivas intercultural indígena e do campo, que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem;  

 envolver escolas públicas de educação básica de comunidades indígenas e do 
campo no processo de formação inicial para o magistério;  

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura.  

 contribuir para a inserção dos estudantes de licenciatura na cultura escolar do 
magistério por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e 
peculiaridades do trabalho docente;  

 dar visibilidade à investigação docente no âmbito dos processos próprios de 
ensino e aprendizagem, com vistas à intervenção pedagógica no desenvolvimento 
de metodologias específicas para a diversidade sociocultural e linguística, na 
perspectiva do diálogo intercultural;  

 propiciar um processo formativo que leve em consideração as diferenças 
culturais, a interculturalidade do país e suas implicações no trabalho pedagógico;  

 contribuir para o fortalecimento das escolas por meio da reflexão crítica das 
atividades didático-pedagógicas, produzidas nos ambientes escolares e 
relacionadas às particularidades de cada comunidade ou região.  
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2. Das inscrições: 

 

As inscrições serão efetuadas no período de 24/04/2015 a 30/04/2015, via online, 

com envio dos formulários e documentação escaneados/digitalizados para os e-

mail: bcollere@gmail.com ou  com os coordenadores de gestão,  institucional ou 

bolsistas do PIBID Diversidade\ estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. 

Os formulários para inscrição estarão disponíveis na página do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (ledoc.paginas.ufsc.br) ou com bolsistas de 

iniciação à docência. 

Os documentos e formulários deverão ser digitalizados. 

 

3. Dos participantes: 

 

 Subprojeto Educação do Campo – Professores da Educação Básica, 

preferencialmente da Área de Ciências da Natureza e Matemática (séries finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio),em escolas que tenham a atuação de 

estudantes/estagiários do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, ou 

estudantes de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) que desenvolvam suas 

pesquisas em Educação do Campo/ Escolas do Campo ou estejam interessados 

nessa área de estudo. Para este edital estarão abertas quatro vagas para a 

supervisão de bolsistas de iniciação à docência em escolas dos municípios 

especificados a seguir: 

 1 vaga para supervisão nos municípios de Santo Amaro da Imperatriz 

e Águas Mornas; 

 1 vaga para supervisão nos municípios de São Pedro de Alcantara; 

 1 vaga para supervisão nos municípios de Tijucas e Antonio Carlos; 

 1 vaga para supervisão nos municípios de Palhoça e Garopaba. 

 

 Subprojeto Ciências da Natureza e Matemática/Educação do Campo – 

Professores da Educação Básica, preferencialmente da Área de Ciências da 

Natureza e Matemática (séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio),em 

escolas que tenham a atuação de estudantes/estagiários do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, ou estudantes de pós-graduação (Mestrado 

e Doutorado) que desenvolvam suas pesquisas em Educação do Campo/ Escolas 

do Campo ou estejam interessados nessa área de estudo. Para este edital 

estarão abertas quatro vagas para a supervisão de bolsistas de iniciação à 

docência em escolas dos municípios especificados a seguir: 

 1 vaga para supervisão nos municípios de Anitápolis e Rancho 

Queimado; 

 1 vaga para supervisão nos municípios de São Bonifácio; 

mailto:bcollere@gmail.com
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 1 vaga para supervisão nos municípios de Curitibanos, Frei 

Rogério e Friburgo; 

 1 vaga para supervisão nos municípios de Santa Rosa de Lima, 

Orleans e Rio Fortuna. 

Os supervisores que se encontram atuando no Programa com estudantes que se 

encontram na 8ª fase do Curso de Licenciatura em Educação do Campo e que já 

possuem bolsa não necessitarão inscrever-se para este edital, e permanecerão 

com a bolsa até julho de 2015, mediante avaliação das atividades já 

desenvolvidas em 2014. 

 

4. Da documentação exigida para a inscrição: 

 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo 1); 

 Formulário de intenção de participação no PIBID Diversidade especificando 

experiências anteriores com atividades comunitárias, em escolas, projetos (...) 

relacionadas ou não ao Programa, e intenção de participação no subprojeto 

(Anexo 2); 

 assinar declaração de disponibilidade de no mínimo 32 (trinta e duas) horas 

mensais para dedicar-se às atividades de Supervisão das atividades do PIBID 

Diversidade referentes ao desenvolvimento  do plano de trabalho elaborado 

conjuntamente com coordenadores de área e/ou bolsistas de iniciação à docência 

(Anexo 3); 

 Declaração da Direção da Escola onde atua do interesse em desenvolver o PIBID 

Diversidade (Anexo 4); 

 Copia de RG e CPF; 

 

5. Das condições exigidas para participação no Programa 

Serão concedidas bolsas de Supervisão professores da Educação Básica 

participantes dos projetos aprovados, que observem as regras do Programa e que 

atendam aos seguintes requisitos: 

 Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

 Ser professor na Educação Básica (Séries finais do Ensino Fundamental ou 
Ensino Médio), preferencialmente na Área de Ciências da Natureza e Matemática; 

 Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 Estar apto a iniciar as atividades relacionadas ao projeto tão logo ele seja 
aprovado; 

 Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do 
PIBID, sem prejuízo de suas atividades docentes regulares; 
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 Assinar Termo de Compromisso (Anexo 3) em que declare dispor de no mínimo 
32 (trinta e duas) horas mensais para dedicar-se às atividades referentes a 
supervisão dos bolsistas de iniciação à docência, ao desenvolvimento  do plano 
de trabalho apresentado, acompanhamento, avaliação e produção de relatório 
semestral; 

 Orientar e acompanhar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência nas 
escolas dos municípios sob sua responsabilidade; 

 Promover a articulação entre os bolsistas de iniciação, professores e 
coordenadores e a direção, coordenação, professores e estudantes das escolas 
de Educação Básica envolvidas nas atividades do PIBID Diversidade. 

 Promover a articulação entre participantes do PIBID e os órgãos municipais, 
estaduais e federais para desenvolvimento das atividades; 

 Compromete-se em apresentar o trabalho desenvolvido e seus resultados em 
eventos acadêmicos ou outras publicações, assim que solicitado; 

 Apresentar relatórios semestrais aos coordenadores da área e Institucional; 

 Obter anuência da Direção da/das escola/s quanto ao desenvolvimento do 
Programa e das atividades propostas no Plano de Trabalho. 
 

6. Da seleção, homologação e publicação de resultado. 

O processo de seleção dos supervisores consistirá de duas etapas: 

 Análise dos documentos requisitados para inscrição e publicação dos aprovados e 

do cronograma de entrevistas; 

 Entrevista a ser realizada, se necessário, conforme cronograma publicado pela 

Coordenação institucional do Programa na página do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. 

A entrevista será conduzida por dois coordenadores do PIBID Diversidade 

(Coordenador institucional, ou, Coordenador de Gestão, ou Coordenador de 

Área). 

Os resultados serão publicados no dia 12/05/2015 na página do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (ledoc.paginas.ufsc.br ). 

 

7. Das disposições finais 

Ficam impedidos de se inscrever para a seleção no PIBID 

Diversidade/CAPES/UFSC pelo período de (1) um ano, ex-bolsistas que não 

cumpriram todas as exigências dos Editais anteriores. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação institucional do PIBID 

Diversidade/UFSC 

 

Florianópolis, 22 de abril de 2015 

 

PROF. DRA. BEATRIZ BITTENCOURT COLLEREHANFF 

Coordenadora Institucional do PIBID Diversidade/UFSC 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PIBID DIVERSIDADE/UFSC/ 2015 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES 

(Não nos responsabilizamos por dados não legíveis) 

1) Nome do professor candidato:-

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Vaga pleiteada: 

(  ) 1 vaga para supervisão nos municípios de Santo Amaro da Imperatriz e Águas 
Mornas; 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de São Pedro de Alcântara; 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de Tijucas e Antonio Carlos; 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de Palhoça e Garopaba. 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de Anitápolis e Rancho Queimado; 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de São Bonifácio; 

(   ) 1 vaga para supervisão nos municípios de Curitibanos, Frei Rogério e Friburgo; 

(   1 vaga para supervisão nos municípios de Santa Rosa de Lima, Orleans e Rio Fortuna; 

3) Data de nascimento: ____/_____/_____    Idade:_____ 
 

4) Endereço: 

_______________________________________________________________ 

5) Bairro:____________________________ 

Cidade:___________________________ 

6) CEP:___________________________ 

7) Telefones: 

Residencial:____________________________Celular:___________________________ 

8) E-mail:________________________________________________________ 

9) Dados de identificação: 



 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-2994 – E-MAIL: prograd@contato.ufsc.br 

 
CPF: 

 RG:                                        Órgão Expedidor:                            Data de emissão: 

10) Dados Bancários: 

Banco:______________________  

Agência:____________ Conta Corrente:____________________ 

(Somente conta corrente individual. Não poderá ser conta poupança e nem conta 

conjunta) 

 
11) Escola(s) onde atua: ___________________________________________ 

(especificar se estadual ou municipal) 
 

12) Condição de trabalho: (   ) efetivo         (   ) ACT 
 

13) Atuação:      (   ) Ensino Médio        (   ) Séries Finais do Ensino Fundamental 

14) Área/Disciplina de atuação na escola:________________________________ 

15) Formação: _____________________________________________________ 

 

16) Tempo que trabalha nesta escola: __________________________________ 

 

17) Tempo de experiência na docência:__________________________________ 

 

18) Horas de disponibilidade para dedicar-se ao PIBID: _____________________ 

 

19) Períodos de disponibilidade para reuniões /atividades do PIBID: 

 
DIA SEMANA 

PERÍODO 

SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

MATUTINO     
 

VESPERTINO     
 

NOTURNO     
 

 

                     Florianópolis, _____ de abril de 2015 

Assinatura:___________________________________________ 
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ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  

NO PIBID DIVERSIDADE /UFSC/ 2015 
(Somente para candidatos que estejam na 1ª fase do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo) 
 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO DO CAMPO 
(Não nos responsabilizamos por dados não legíveis) 

 
 

1. Discorra sobre atividades que você participou em sua comunidade de origem, 

escola, associação ou organização, movimento social ou sindical e que considera 

terem contribuído social e/ou politicamente para a sua formação e inserção como 

docente da Educação básica. Ou projeto relacionado a questões da vida do 

campo ou afins com a área de Ciências da Natureza e Matemática. 

 

2. O que você conhece do PIBID Diversidade? 

 

3. Com base nos objetivos do PIBID Diversidade que se encontram no Edital PIBID 

Diversidade/UFSC/2015, argumente sobre a importância da sua participação 

como Supervisor das atividades no Programa PIBID Diversidade e articulador 

entre a universidade e as escolas de Educação Básica. Descreva como pensa em 

participar. 

(Datar e assinar) 
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ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO  

NO PIBID DIVERSIDADE /UFSC/ 2015 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu, __________________________________________________________ (nome 

completo), RG nº _________________________, CPF 

nº______________________________________, residente no município de 

_________________________________/SC, declaro ter disponibilidade de 32 horas 

mensais para o desenvolvimento das atividades de Supervisão, e disponibilidade de 

participação nas atividades conjuntas como planejamento, reuniões, reuniões de estudo e 

de avaliação do Programa PIBID Diversidade/UFSC – CAPES/MEC. 

 

 

_______________________________,_______ de abril de 2015 

 
 
 

__________________________________ 
(Assinatura) 
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ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES 
(Sugestão de modelo) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________(nome 

completo), RG nº _________________________, CPF 

nº______________________________________,  responsável pela DIREÇÃO da 

Escola ________________________________________________________________, 

situada no município de  _______________________________, em Santa Catarina, 

manifesto que há interesse institucional na implantação do Programa PIBID Diversidade 

UFSC – CAPES/MEC  na escola. 

 

 

 

_______________________________,_______ de abril de 2015 

 
 
 

__________________________________ 
(Assinatura) 

 

 

 


