
 
 

 

EDITAL 025/2018- PROCESSO SELETIVO PARA  DISCENTES DO PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E PIBID DA FAG- TOLEDO-PR 

 
 
 

SÚMULA: Abertura de inscrições para 

o processo de seleção de  alunos para 

participarem do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID e Residência Pedagógica. 
 

 

A COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Assis Gurgacz – 

FAG- Toledo-Pr, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente 
edital do Processo Seletivo para  alunos  atuarem no Programa Residência 
Pedagógica e PIBID,   seguindo o edital CAPES nº 06/2018, 

 
 Artigo 1º - As inscrições para o Processo Seletivo  em questão,  estarão abertas no 
período de 30 e 31 de julho de 2018, na Faculdade Assis Gurgacz- FAG- Toledo, à 

Av. Ministro Cirne Lima, 2565, Jardim Coopagro, Toledo – PR, CEP: 85903-590, 

telefone (45) 3277-4000, das  13:30 h às 22 h e 30 minutos.  

 I - As inscrições podem ser feitas pessoalmente, nas coordenações dos cursos 

de Pedagogia e Letras –Língua Portuguesa e Libras, ou  por terceiro através de 

procuração (dispensado o reconhecimento de firma),  
 II - Não há taxa de inscrição; 

       

 Artigo 2º - Para a inscrição no Processo Seletivo, o (a) candidato (a) deve: 
 I - Preencher requerimento de inscrição, modelo FAG- Toledo; Anexo I 

 II - Atender os requisitos mínimos, conforme Anexo II. 

   

Artigo 3º - Encerrado o prazo de inscrição, a Comissão do Processo Seletivo 

apreciará a documentação entregue pelo candidato de acordo com o Artigo 2º e 
homologará o resultado  que atendem o presente Edital a partir das 18 horas do 



 
 

 

dia 08 de agosto de 2018. 
  
 Artigo 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Toledo, 30 de julho  de 2018. 

 

 
 

PROFª CLEONILDA MARIA TONIN 
Coordenadora de Pesquisa e Extensão da FAG- Toledo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO I  
 

Nome completo 

___________________________________________________________________ 

RG ________________________              CPF _____________________________ 

Endereço Completo____________________________________________________ 

Telefone _______________ E-mail _______________________________________ 

Período:____________Curso:___________________________________________ 

 

PIBID   (  ) 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA:  (   )  

 

 

Declaração 

 
Eu_________________________________________________________________       

declaro para os devidos fins, que tenho disponibilidade de tempo necessário para 

realizar as atividades previstas para a minha atuação no projeto__________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 

 
 
 



 
 

 

ANEXO II 
 

 
São requisitos mínimos para inserção no Projeto  de Iniciação à Docência  PIBID 

Os critérios de seleção dos licenciandos  serão os seguintes:  
1. Estar regularmente matriculado na primeira metade dos cursos de licenciatura 

da IES,  na área do subprojeto;  
2. Estar com a rematrícula 2018-2  em dia, na data de publicação deste edital e 

não apresentar nenhuma pendência de documentos na Secretaria Acadêmica; 
3. Inscrever-se  e ser aprovado em processo seletivo (prova escrita objetiva com 

10 questões de conhecimentos gerais e específicos no dia 01/08/18, às 19 
horas) realizado pela IES e ter o currículo cadastrado na Plataforma Freire 

4. Estar entre os  60 acadêmicos classificados. Os  acadêmicos que ficarem 
posicionados até 48º receberão a bolsa de R$400,00. 

5.  Declarar que possui pelo menos 32 (trinta e duas horas) mensais para 
dedicação às atividades do Pibid;  

6.  Firmar termo de compromisso. 
  

  
São requisitos mínimos para inserção no Projeto  de Residência Pedagógica 

Os critérios de seleção dos licenciandos em Pedagogia  serão os seguintes: 
1. Estar regularmente matriculado no curso de licenciatura em Pedagogia da IES 

na área do subprojeto; 
2,  Estar com a rematrícula 2018-2  em dia, na data de publicação deste edital e 
não apresentar nenhuma pendência de documentos na Secretaria Acadêmica; 
3. Inscrever-se  e ser aprovado em processo seletivo (prova escrita objetiva com 

10 questões de conhecimentos gerais e específicos no dia 01/08/18, às 19 
horas)  realizado pela IES e ter o currículo cadastrado na Plataforma Freire 

7. Estar entre os  60 acadêmicos classificados. Os  acadêmicos que ficarem 
posicionados até 48º receberão a bolsa de R$400,00. 

4. Ter cursado no mínimo 50% do curso ou estar cursando. 
5.  Declarar ter condições de dedicar 440 horas para o desenvolvimento de 

atividades de residência pedagógica durante 18 meses.  
6. Firmar termo de compromisso. 

 
 
 



 
 

 

 

Para todas as modalidades é obrigatório cadastrar e manter atualizado currículo na 

Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br, que 
será utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas. 

 
A residência pedagógica é um projeto de imersão  realizada por um discente 

regularmente matriculado em curso de licenciatura a ser desenvolvida numa escola 

pública de educação básica, denominada escola-campo A residência pedagógica terá 
o total de 440 horas de atividades distribuídas ao longo de 18 meses, da seguinte forma: 

60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de 

regência, que incluirá o planejamento e execução de pelo menos uma intervenção 

pedagógica; e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e 
socialização de atividades. 

 
PIBID é um projeto de  iniciação à docência 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. Carga horária aproximada: 8 horas semanais, durante 18 meses. 

O PIBID  consiste no desenvolvimento de ações e projetos nos diferentes espaços 

escolares – como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e 

desportivos, ateliês, secretarias – a partir do diálogo e da articulação dos membros do 
programa, e destes com a comunidade escolar.  

 
 


