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EDITAL PIBID/UNISINOS N.º 07/2012, DE 04 DE SETEMBR O DE 2012. 

 
EDITAL SUPLEMENTAR DE ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 
PIBID/CAPES/UNISINOS 2012 

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, por meio da Unidade 
Acadêmica de Graduação (UAGRAD), no uso de suas atribuições, torna pública a 
seleção de acadêmicos dos cursos de licenciatura constantes neste Edital, que 
ocorrerá no período de 04/09/12 a 06/09/2012, para interessados em atuar como 
bolsista de iniciação à docência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), conforme Edital CAPES N.º 011/2012, de acordo com as 
especificações contidas neste documento – Edital Suplementar PIBID/UNISINOS N.º 
07/2012. 
 
1. Disposições gerais  

Esta seleção suplementar visa captar alunos bolsistas para integrar os subprojetos 
abaixo descritos. 

 
2. Das licenciaturas e vagas  

Poderão se candidatar às bolsas de iniciação à docência, acadêmicos dos seguintes 
cursos de licenciatura da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS):  
 

Curso  Vagas Suplentes  
(Cadastro Reserva) 

Matemática 01 Até 05 
                                                                                                                                                                                                                                                           
A divulgação dos resultados será assegurada por meio eletrônico de acesso público 
(blog e página do PIBID; blog de cada área e site da Unisinos). 
 

3. Das bolsas  

3.1 Será concedida bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, 
pela CAPES, diretamente ao beneficiário em conta corrente, durante a execução 
do Projeto; 
 

3.2 As bolsas têm a vigência de (doze) meses, conforme prazo definido pelo 
Edital CAPES Nº 011/2012; 
 

 

4. Definição e Requisitos dos Bolsistas de iniciaçã o à docência  
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Poderão se candidatar às bolsas de iniciação à docência, acadêmicos dos seguintes 
cursos de licenciatura da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e que 
atendam aos seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro, ou possuir visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) não acumular bolsas de outra fonte pública. Ex: (CNPq, FAPERGs) 
d) estar regularmente matriculado em curso de licenciatura plena nas áreas 
abrangidas pelo PIBID/UNISINOS; 
e) estar apto a iniciar as atividades relativas ao Projeto imediatamente após ser 
aprovado pela CAPES; 
f) ser selecionado pelo coordenador de área do subprojeto; 
g) não ser formando no período de vigência da bolsa (2012/2; 2013/1). 
h) estar matriculado, preferencialmente a partir do 3º semestre, em atividades 
vinculadas ao seu curso de licenciatura;  
i) ter disponibilidade de horário para as atividades de bolsista (mínimo de 30h 
mensais) na escola e para participar de reuniões e orientações com o professor 
bolsista supervisor da escola e com os coordenadores dos subprojetos e do 
projeto da Universidade, sempre que convocado, sem prejuízo de suas atividades 
discentes regulares. 

 
 

5. Calendário  

5.1 Cronograma 

Lançamento do Edital de pré -seleção  04/09/2012 

Inscrição dos candidatos Até 06/09/2012 

Seleção  10/09/2012 

Divulgação dos resultados 10/09/2012 

 

6. Documentação dos Selecionados 
Os selecionados deverão providenciar: 

6.1 Comprovante dos dados bancários: cópia de extrato de conta corrente ou 
de folha de cheque.  

 
 
7. Inscrições  

7.1 No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar: 
 

a) cópia da cédula de identidade; 
b) cópia do CPF; 
c) cópia do título eleitor e comprovante da última votação; 
d) histórico escolar atualizado; 
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e) ficha de inscrição preenchida (Anexo 1)  
f)  termo de compromisso (Anexo 2) 
g) declaração de horários disponíveis (Anexo 3) 
h) Comprovação de situação cadastral do CPF (pode ser obtido do no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp) 
 
 
7.2 Local de inscrição 
 
As inscrições serão realizadas entre os dias 04/09/2012 e 06/09/2012, na secretaria 
de Graduação das Área de Ciências Humanas ou diretamente com a Profa. 
Rosane Wolff. 
 
7.3 Horário de funcionamento da secretaria 
 
Das 8h às 22h.  

 
 
8. Das obrigações dos selecionados  

Os candidatos selecionados comprometem-se a desenvolver o plano de trabalho de 
seu curso, aprovado no Edital CAPES N.º 11/2012 e a: 

a) executar o plano de atividades sob orientação do professor bolsista supervisor 
e do professor coordenador de área;  
b) apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho na 
escola, divulgando-os na instituição onde estuda, em eventos de iniciação à 
docência promovidos pela instituição e em ambiente virtual do PIBID organizado 
pela CAPES; 
c) adotar uma postura ética e profissional ao exercitar a docência nos espaços da 
escola; 
d) assumir seu compromisso e responsabilidade com a ação desenvolvida como 
bolsista, nas relações estabelecidas com o professor bolsista supervisor, 
coordenadores e comunidade escolar.  
 
 
 

 

Profa. Dra. Eli T. Henn Fabris 
Coordenadora Institucional do PIBID/UNISINOS 
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS  

Nome completo:  _______________________________________________________  

Data de nascimento: ________________ N. de matrícula:  _____________________  

RG:  _____________________________ CPF:  ______________________________  

Título de eleitor: __________________________ 

End. completo:  ________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Telefones: (____) ______________ (____) ______________ (____)  ______________  

E-mail:  _______________________________________________________________  

Curso e semestre: __________________________________Cód. Curso:  __________  

Horários em que está matriculado no semestre atual:  __________________________  

______________________________________________________________________  

Turno(s) disponível(is):  __________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Previsão de ano de conclusão do Curso:  ____________________________________  

Nome do banco_________________________________________________________ 

Código do banco________________  Nº da conta-corrente ______________________ 

Nome da agência _______________ Nº da agência com DV _____________________ 

Recebe alguma bolsa?______(  ) Sim  (  ) Não.  Qual? __________________________ 

Observação: * Conta Corrente (não pode ser conta investimento, poupança ou salário. Caso seja conta 

conjunta, o bolsista deve ser o titular) 

 

                Assinatura                                               Data: ____/ ____/ 2012 
 
 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 
- cópia da cédula de identidade; 
- cópia do CPF; 
- cópia do título eleitor e comprovante da última votação; 
- histórico escolar atualizado; 
- termo de compromisso (Anexo2) 
- comprovante de conta corrente 
- Comprovação de situação cadastral do CPF (pode ser obtido do no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp) 
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ANEXO 2 

DECLARAÇÃO DO ALUNO BOLSISTA 

 

Declaro: (1) conhecer o Edital PIBID/UNISINOS N.º 01/2012 expedido pela Unidade 

Acadêmica de Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especificando os 

requisitos exigidos para o presente processo pré-seletivo; (2) ter entregado toda 

documentação exigida no Edital; (3) saber que a documentação apresentada no ato da 

inscrição será submetida à pré-análise para posterior deferimento ou não pela 

Coordenação Institucional do PIBID/UNISINOS; (4) ter disponibilidade de, no mínimo, 

30 horas mensais para dedicar-me às atividades do PIBID/UNISINOS, desenvolvidas 

na escola, em combinação com o coordenador de área e com o professor bolsista 

supervisor da escola em que atuarei e para participar das reuniões e de outras 

atividades de estudo propostas pelo Projeto do Curso ao qual estou me candidatando 

para a bolsa de iniciação à docência. (5) ter ciência que a participação neste processo 

seletivo não implica em minha imediata chamada para integrar o PIBID/UNISINOS, 

tendo, portanto o caráter de pré-seleção. 

 
 

ACEITE DO/A ALUNO/A 

Confirmo a veracidade das informações contidas no formulário de inscrição e declaro 

ter ciência das condições para participação no PIBID/UNISINOS. Assim sendo, aceito 

submeter-me integralmente ao disposto neste edital para todos os efeitos avaliativos e 

seletivos.  
 

 

____________________, _____/_____/_____________ 

 

 

_________________________________              _____________________________ 

        Nome completo do Candidato                                  Assinatura do Candidato 

 

 

ANEXO 3 
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DECLARAÇÃO DE HORÁRIOS 

 

Informar no quadro abaixo os horários de suas atividades utilizando as seguintes 

siglas: (PIBID), para os horários que serão reservados para o Programa; (AULA), para 

os horários de aula na Universidade; (TRABALHO), para os horários nos quais exerce 

atividade profissional, se for o caso.  

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 

Manhã 

 

 

 

     

 

Tarde 

 

 

 

     

 

Noite 

 

 

 

     

 

 
Declaro para fins de organização das atividades, que esses horários poderão ser 
adequados às condições do grupo de bolsistas das referidas áreas e escolas, sem 
prejuízo aos horários de aula na UNISINOS. 

 

 
 

_________________________________              _____________________________ 

        Nome completo do Candidato                                  Assinatura do Candidato 

 


