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Campus Jaguarão

Apresentação:
Em atendimento ao artigo 22, da Portaria 096, de 18 de julho de 2013, que define as atribuições da
instituição de ensino superior e ao inciso II, que cita “nomear o coordenador institucional e os
coordenadores de área de gestão” e, considerando que: i) o PIBID UNIPAMPA ultrapassará o quantitativo
de 400 (quatrocentos) bolsistas de iniciação à docência após processo de seleção pelo Edital 106/2014 e ii)
a UNIPAMPA é instituição multicampi; tem-se direito a indicar mais um bolsista coordenador de área de
gestão.
Após avaliação do contexto e das demandas institucionais para gestão do PIBID, ficou decidido
pelos membros da equipe de gestão, com aval da Pró-Reitora de Graduação, que a vaga seria destinada ao
Campus de Jaguarão. Essa decisão foi tomada considerando a distância do Campus em relação àqueles
docentes que já possuem este cargo, o número de subprojetos e de bolsistas de iniciação à docência.
Das Vagas:
Uma vaga de Coordeandor de Área de Gestão do PIBID UNIPAMPA para o Campus Jaguarão. A
manutenção desta vaga está condicionada à manutenção do teto de 401 bolsistas de iniciação à docência,
conforme previsto na Portaria 096, de 18 de julho de 2013.
Das Inscrições:
Os docentes interessados na vaga de Coordenação de Área de Gestão precisam inscrever-se através
do formulário eletrônico, disponível no link: http://goo.gl/560s24
Dos Requisitos e Deveres do Coordenador de Área de GESTÃO
a) Requisitos: ver Artigo 33 da Portaria 096, de 18 de julho de2013;
b) Deveres: ver Artigo 40 da Portaria 096, de 18 de julho de2013;
c) Não poderão inscrever-se os docentes com exercício nos cargos de Coordenação Acadêmica e
Direção, devido as demandas de tempo exigidas no cumprimento da função de Coordenação
de Gestão.

Do Cronograma




Inscrição: até 27 de maio de 2014
Reunião da Comissão Avaliadora: 29 de maio de 2014 – 14 horas
Divulgação do resultado: 29 de maio de 2014 no portal
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/editais/

Da Comissão Avaliadora
A comissão que avaliará o perfil dos docentes interessados será composta pelos seguintes
membros, com nominata organizada pelo Presidente da Comissão de Avaliação:
- O coordenador do Curso de Pedagogia ou docente indicado por ele;
- O coordenador do Curso de Letras ou docente indicado por ele;
- O coordenador do Curso de História ou docente indicado por ele;
- Prof. Dr. Maurício Aires Vieira, diretor do Campus Jaguarão;
- Prof. Dr. Elenilson Freitas Alves, Coordeandor de Área de Gestão do PIBID UNIPAMPA (com
participação a distância ou presencial)
Caso todos os candidatos inscritos aceitem que a avaliação seja realizada apenas pelas informações
contidas no CV-Lattes, declarando no formulário de inscrição (em campo específico), não será exigida
apresentação da documentação comprobatória. Se pelo menos um candidato exigir a apresentação de
documentos comprobatórios no ato da inscrição, todos os candidatos serão comunicados pelo Presidente
da Comissão Avaliadora e deverão apresentar essa documentação para a comissão de avaliação até às 11
horas do dia 29 de maio.
Informações não registradas no CV-LATES não serão contabilizadas na planilha de avaliação.

Critérios de seleção adotados pela comissão avaliadora.
Será adotado como critério para seleção, entre os docentes interessados, os seguintes itens de
avaliação:
Item de avaliação
1. Experiência como docente ou na gestão pedagógica da
educação básica.
2. Coordenação de área, de gestão ou institucional em
projetos classificados como institucionais pela PROGRAD
(PIBID, LIFE, Novos Talentos, OBEDUC, Prodocência, entre
outros) - (últimos 3 anos).
3. Participação em projetos de formação de professores e
de ensino-aprendizagem, com ações sob sua
responsabilidade e com aprovação de recursos externos
(agências financiadoras estaduais ou federais). Incluem
nessa lista, projetos como: OBEDUC, LIFE, Novos
Talentos, Prodocência. Proext/MEC, Feira de
Ciências/CNPq, entre outros (últimos 3 anos).
4. Experiência de Gestão no Ensino Superior, nas
seguintes esferas: Coordenação de Curso; Coordenação
Acadêmica, Direção de Campus, Coordenadorias e ProReitorias) - (últimos 3 anos).

Critério
Tempo em anos

Pontuação
Um ponto para cada 3 anos
(máximo 4 pontos)

Tempo em meses
Um ponto para cada 6 meses
(máximo 5 pontos)
Nº de projetos com
atuação comprovada
através da gestão ou
do desenvolvimento
de ações

Um ponto para cada projeto
(máximo 4 pontos)

Tempo em anos

Total:
No caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:

Um ponto para cada ano
(máximo 2 pontos)
Máximo 15 pontos

5. Curso de formação ministrado para professores da
educação básica (últimos 3 anos)
6. Orientação de estágio em curso de licenciatura
(últimos 3 anos)

Soma da carga
horária total de todos
os Cursos ministrados
Nº de orientações
concluídas
Total:

Um ponto para cada 40 horas
(máximo 5 pontos)
Um ponto para cada orientação
(máximo 5 pontos)
Máximo 10 pontos

Quadro 3: Critérios de escolha dos candidatos à vaga de coordenação de área de Gestão do PIBID (Edital 061/2013 – CAPES)

Será escolhido o candidato com maior pontuação nos 4 (quatro) primeiros itens e, no caso de
empate, será considerado a maior pontuação nos itens 5 (cinco) e 6 (seis) do Quadro 3 acima.
Dos casos não previstos
Casos omissos e não expressamente previstos neste Edital serão decididos pela comissão
avaliadora.

Dos recursos
Caberá recurso administrativo para a coordenação Institucional do PIBID contra os resultados da
homologação do resultado final até 24 horas após sua divulgação.
O recurso deverá ser encaminhado pelo candidato à Coordenação Institucional do PIBID pelo
endereço eletrônico pibidunipampa.institucional@gmail.com. Caberá à comissão, formada pelos atuais
coordenadores de área de gestão e o coordenador institucional, a análise dos recursos interpostos, no
prazo de 24 horas.
Não serão recebidos recursos extemporâneos.
Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

Dos Resultados
O resultado final da seleção serão divulgados pelo e-mail dos candidatos

Das Obrigações do docente que assumir a vaga
As obrigações do coordenador de gestão são regidas pela Portaria 096/PIBID e pelo Termo de
Compromisso assinado (modelo anexo).

Elena Maria Billig Mello
Pró-Reitora de Graduação

Márcio André Rodrigues Martins
Coordenador Institucional do PIBID

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid
Termo de compromisso do bolsista de coordenação de área de gestão de processos
educacionais
A nomenclatura a seguir será utilizada no presente instrumento:
Bolsista Pibid de coordenação de área de gestão de processos educacionais:
«Nome», brasileiro(a), professor(a), residente e domiciliado à «Endereço», «Nº», CEP «CEP» -«Cidade»,
bairro «Bairro», inscrito (a) no RG sob o nº «RG» e no CPF sob o nº «CPF»; professor (a) de educação
superior, banco nº «Nº_do_Banco», agência nº «Ag», conta corrente nº «Conta_Corrente»-«DV1».
Instituição de Educação Superior – IES:
Universidade Federal do Pampa, situada à Av. General Osório, 900 - Bagé, CEP 96400-100, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.341.233/0001-22; representada pela Reitora.
Capes:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, situada no Setor Bancário Norte, quadra 2,
bloco L, lote 6, Brasília, DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00889834/0001-08; representada pela Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica.
Por meio deste instrumento, o bolsista Pibid de coordenação de área de gestão de processos educacionais
e a IES firmam termo de compromisso para a execução do projeto institucional Pibid (Edital 061/2013 UNIPAMPA), do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, o qual é regulado e
fomentado pela Capes. Este termo é regido pelos dispostos no Decreto nº 7219, de 24 de junho de 2010; na
Portaria Capes nº 96 de 18 de julho de 2013; e, ainda, nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira
O bolsista Pibid declara ter ciência dos dispostos no Decreto nº 7219, de 24 de junho de 2010, e na Portaria
Capes nº 96 de 18 de julho de 2013.
Cláusula segunda
O bolsista Pibid de coordenação de área de gestão de processos educacionais afirma preencher todos os
requisitos listados a seguir:
I. possuir título de mestre ou doutor;
II. possuir competência técnica compatível com a função de coordenador de projeto, bem como
disponibilidade para dedicação ao programa;
III. não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou qualquer outro cargo
equivalente na IES;
IV. pertencer ao quadro permanente da IES e, quando se tratar de instituição privada, ser contratado em
regime integral ou, se parcial, com carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais e, de
preferência, não ser contratado em regime horista;
V. ser docente e estar em efetivo exercício das atividades do magistério no ensino superior;

VI. possuir experiência na formação de professores ou na execução de projetos de ensino, comprovada, no
Currículo Lattes, por pelo menos dois dos seguintes critérios:
a) orientação de estágio em curso de licenciatura;
b) curso de formação inicial e/ou continuada ministrado para professores da educação básica;
c) coordenação de programas ou projetos de formação para o magistério na educação básica;
d) experiência como docente ou na gestão pedagógica da educação básica;
e) produção na área.
VII. possuir experiência mínima de três anos no magistério superior;
VIII. ministrar disciplina em curso de licenciatura da IES;
IX. possuir competência técnica compatível com a função de coordenador de projeto, bem como
disponibilidade para dedicação ao programa;
Cláusula terceira
O bolsista Pibid declara estar ciente de que:
I. o coordenador institucional é o responsável pela seleção do bolsista de coordenação de área de gestão
de processos educacionais e pela atribuição de suas funções;
I. faz jus a uma bolsa mensal, cujo pagamento ocorre pelo critério de mês vencido;
III. o pagamento da bolsa ocorre até o dia 10 de cada mês, exclusivamente em conta corrente em nome do
bolsista Pibid. Não serão efetuados pagamentos em contas poupança, conjunta, salário, nem conta de
operação 023 da Caixa Econômica Federal (Caixa Fácil);
IV. o coordenador institucional é o responsável por incluir, suspender e cancelar bolsistas do programa, e o
fará exclusivamente por meio do sistema disponibilizado pela Capes;
V. qualquer incorreção dos dados bancários informados pode ocasionar atraso no recebimento da bolsa;
VI. todo atraso no pagamento de bolsas deve ser comunicado imediatamente ao coordenador institucional
para apuração. A demora na comunicação do atraso pode ocasionar perda de direito à bolsa referente
àquele mês;
VII. em caso de não pagamento de bolsa em decorrência de: a) falta de registro do bolsista Pibid no sistema
disponibilizado pela Capes ou b) suspensão indevida, o coordenador institucional deve solicitar
formalmente à Capes este pagamento até o último dia do mês posterior ao da bolsa requerida (por
exemplo, pagamento referente a maio – que é pago em junho – deve ser solicitado até 30 de junho). Se a
solicitação não for feita no prazo, a referida bolsa não será paga, nem poderá ser novamente solicitada.
Para efeito de prazo é considerada a data de postagem;
VIII. a Capes disponibiliza na página do Pibid relatório de pagamento de bolsista, mensalmente, para
acompanhamento e fiscalização dos participantes do projeto;

IX. o SAC conta com uma ferramenta chamada “extrato de bolsista”. Os bolsistas podem solicitar aos
coordenadores um extrato do sistema para consultas do seu cadastro, pois contém todos os dados do
participante;
X. não é permitido receber a bolsa do Pibid concomitantemente com qualquer modalidade de bolsa (ou
benefício semelhante) de outro programa da Capes, nem de outra agência de fomento nacional;
XI. a percepção de bolsa Pibid não caracteriza vínculo empregatício entre o bolsista e a Capes, nem entre o
bolsista Pibid e a IES;
XII. são consideradas razões para a devolução de bolsas:
a) receber a bolsa do Pibid concomitantemente com qualquer modalidade de bolsa (ou benefício
semelhante) de outro programa da Capes, ou de outra agência de fomento nacional;
b) receber bolsa resultante de pagamento indevido;
c) deixar de cumprir os compromissos assumidos para a execução do projeto;
d) deixar de cumprir o disposto na cláusula segunda.
Parágrafo único. As bolsas a serem devolvidas serão referentes aos períodos em que ocorreram as
situações elencadas acima e os valores serão atualizados monetariamente.
XIII. a devolução de recursos recebidos indevidamente pelo bolsista, seja por pagamento de valor maior
que o estipulado ou descumprimento de cláusulas que regulam o programa Pibid, será realizada em favor
da União por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU;
XIV. a suspensão temporária da bolsa de coordenação de área de gestão de processos educacionais com
possibilidade de reativação poderá ser solicitada nos seguintes casos:
a) para parturiente, a qual deve comunicar previamente à coordenação institucional seu período de
afastamento;
b) por licença médica superior a 15 (quinze) dias;
c) para averiguação de recebimento concomitante de bolsas com outros programas;
d) para candidatura a cargo eletivo;
e) afastamento das atividades do projeto por período superior a 15 (quinze) dias.
XV. o cancelamento da concessão de bolsa pode ocorrer a pedido do bolsista Pibid, da IES, ou por iniciativa
da Capes, em função de recebimento concomitante de bolsa, desempenho insatisfatório ou outros motivos
pertinentes;
XVI. o deslocamento às escolas parceiras do Pibid será feito com recursos da bolsa;
XVII. ao bolsista de iniciação à docência está vetada a prática de regência como parte das atividades do
programa.
Cláusula quarta
São deveres do bolsista Pibid de coordenação de gestão de processos educacionais:

I. apoiar o coordenador institucional nas funções de desenvolvimento do projeto que lhe forem atribuídas;
II. observar as orientações do Manual de Concessão de Bolsas do Pibid, disponível no site do Pibid, para
auxiliar na resolução de atrasos de bolsas;
III. colaborar na articulação institucional das unidades acadêmicas e colegiados de curso envolvidos na
proposta institucional;
IV. promover reuniões periódicas com a equipe do programa;
V. atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando se tratar de comunicação
formal do programa;
VI. produzir relatórios de gestão sempre que solicitado;
VII. representar o coordenador institucional em todas as demandas solicitadas pela IES ou pela Capes,
quando couber;
VIII. participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid definidas pela Capes;
IX. manter seus dados atualizados na Plataforma Lattes;
X. compartilhar com a direção da IES e seus pares as boas práticas do Pibid na perspectiva de buscar a
excelência na formação de professores;
XI. verificar mensalmente relatório de pagamento de bolsista disponível no site do Pibid;
XII. assinar Termo de Desligamento do programa, no momento de seu desligamento.
Cláusula quinta
O bolsista Pibid deve destacar o apoio financeiro recebido da Capes em todo trabalho publicado em
decorrência das atividades do projeto.

«Campus», 02 de junho de 2014

__________________________
«Nome»
Bolsista Coordenador de Gestão

__________________________
Márcio A. R. Martins
Coordenador Institucional

