
Assunto: URGENTE: Candidatos ao PIBID e à Residência Pedagógica 
Data: 17/02/2020 

 

Prezados Alunos, 

fechamos, em dezembro passado, nossa primeira participação nos projetos PIBID e Residência 
Pedagógica. A UFPB participará dos novos editais (Edital 01/2020, da Residência Pedagógica, e 
Edital 02/2020, do PIBID), que terão início agora em 2020. 

Trata-se de dois projetos extremamente interessantes para os Alunos, uma vez que a realidade 
profissional da sala de aula passa a ser vivenciada de forma ainda mais direcionada, com a 
imersão dos licenciandos no contexto das escolas de educação básica da rede pública. Na 
edição anterior, foram disponibilizadas 24 bolsas para a Residência Pedagógica. Nesta edição 
2020, caso a UFPB vença o edital, serão novamente 24 bolsas para a Residência Pedagógica e 
mais 24 bolsas para o PIBID, além da possibilidade de participação de até 06 voluntários em 
cada projeto. 

Os editais especificam que a carga horária cumprida nesses programas deverá ser aproveitada 
pela UFPB de alguma forma. Na edição passada, os alunos da Residência Pedagógica foram 
dispensados dos Estágios Supervisionados. Não podemos ainda informar se o aproveitamento 
das horas será dessa mesma forma: precisaremos aguardar determinação de nossa Pró-
Reitoria de Graduação, mas não é improvável que envolva os Estágios Supervisionados. Assim, 
além das bolsas, haverá aproveitamento da carga horária também. 

Para participar no PIBID, o aluno deverá ter concluído no máximo 60% de sua carga horária 
total e ter disponibilidade de pelo menos 32 horas mensais; na Residência Pedagógica, mais de 
50% integralizados, ou estar cursando a partir do 5º período, e ter disponibilidade de pelo 
menos 25 horas mensais. 

Como o projeto tem a duração de 18 meses, é especialmente interessante que os alunos 
iniciantes (mas não apenas) se candidatem ao PIBID e os alunos que estão pouco acima dos 
50% de carga horária integralizada se candidatem à Residência Pedagógica. 

Para a classificação dos candidatos em cada Curso utilizaremos o C.R.A. (peso 6) e o maior 
tempo de permanência em meses no programa (peso 4). 

Incentivamos intensamente que vocês se candidatem. Realmente vale a pena. Para facilitar 
esse processo, por favor, quem desejar se candidatar preencha o formulário indicado em 
https://forms.gle/a1g5xFG2tuAKi9F6A até a próxima quinta-feira, 20 de março de 2020, às 9 
horas da manhã. 

 
Atenciosamente, 

Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


