
 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

Edital Capes 07/2018 Pibid 

Subprojeto Arte 
 
 

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsistas de Iniciação à Docência para o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) – UNICAMP.  
Subprojeto Arte.  
Coordenadores de Projeto: Profa. Dra. Adriana do Nascimento Araújo Mendes, Prof. Dr. 
Edson do Prado Pfützenreuter e Profa. Dra. Marisa Martins Lambert. 
 
I – DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas por e-mail, enviando a documentação solicitada para 
aamendes@g.unicamp.br . Será enviada mensagem confirmando o recebimento da documentação. 

 
II – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO: 
 

1. Cópia RG, CPF, comprovante de endereço. 
2. Cópia da Integralização 
3. Registro de dados pessoais – Nome completo, RA, Endereço, Telefone pessoal e de 

contato, email. 
4. Carta de Intenção – comunicando em um parágrafo experiência anterior com ensino de 

Arte e/ou desejo de se engajar/aprofundar neste campo. 
5. Confirmação de aceite – atestar disponibilidade de participação em reunião às terças OU 

quartas-feiras, das 12 às 14 horas.  
 
OBSERVAÇÕES: 
 

- Todos os documentos deverão ser enviados para o e-mail acima citado até dia 31/07/2018, 
às 12 horas.  

- Para as cartas e registro de dados pessoais, preencher modelo em anexo. 
 
III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

• Todos serão aprovados a priori, sendo que será feito um sorteio e organizada uma lista 
com a classificação dos selecionados, incluindo todos aqueles que enviaram 
documentação completa (se a documentação estiver incompleta, o/a aluno/a não será 
classificado/a).   

 
 
III.b – Entrevistas 
  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial – DEB 

 SBN Quadra 2 Bloco L Lote 06 

 Caixa Postal 250 

 CEP: 70040-020   Brasília/DF 

 Brasil 
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• Os candidatos pré-selecionados de acordo com o número de bolsas disponíveis serão 
convocados para uma entrevista diretamente com os coordenadores responsáveis pelo 
subprojeto, com o objetivo de esclarecer demandas e compromissos com o projeto, 
momento em que os futuros bolsistas firmarão comprometimento com as ações do 
subprojeto. Após essa etapa, serão divulgados os nomes dos aprovados no Processo de 
Seleção que estarão aptos a iniciar as atividades em 02/08/2018, de acordo com o 
resultado da etapa final do Edital Capes 07/2018 Pibid a ser divulgado em 31/07/2018. 
 

• Local: Sala 36, Laboratório de Licenciatura do Instituto de Artes da Unicamp, quarta-feira, 
dia 01/08/2018, às 12 horas. 

 
 
IV – CALENDÁRIO 

• De 15/07/2018 a 31/07/2018: inscrições pelo e-mail aamendes@g.unicamp.br (enviar até 
às 18 horas no máximo) 

• Dia 01/08/2018: divulgação dos selecionados para entrevista e lista dos inscritos  

• Dia 01/08/2018: entrevistas/reunião coletiva às 12 horas 

• Dia 02/08/2018: divulgação dos resultados 

• 02/08/2018: início das atividades 
 

V- OUTROS 
 

• Somente podem participar do Pibid estudantes de cursos de licenciatura e com menos de 
60% do curso em andamento.  

• Os estudantes aprovados terão de dedicar, no período de vigência da bolsa, no mínimo 32 
(trinta) horas mensais, às atividades do Pibid, sem prejuízo de suas atividades discentes 
regulares. 

• O período de vigência da bolsa é de no máximo 18 meses.  

• Reuniões de orientação com presença obrigatória às terças OU quartas-feiras (ainda a 
definir), das 12 às 14 horas na sala 43 do DM/ IA/Unicamp.  

• As horas dedicadas às atividades do Pibid não contam como estágios curriculares 
obrigatórios.  

• Os bolsistas aprovados receberão uma bolsa mensal da Capes no valor de R$400,00 
(quatrocentos reais).  

• Após selecionado, o bolsista deverá preencher formulário e anexar toda a documentação 
necessária exigida pela Capes. 

• Despesas com alimentação e deslocamento para as escolas onde o projeto será 
desenvolvido são responsabilidade dos bolsistas. 

• Esta seleção será efetivada a partir do resultado da etapa final do Edital Capes 07/2018 
Pibid a ser divulgado em 31/07/2018.  

 
 

Comissão Permanente de Formação de Professores – CCG / PRG / UNICAMP  
 

Profa. Dra. Eliana Ayoub 
Prof. Dr. Elaine Prosdócimo 

 
Coordenadores do Subprojeto Artes/Música 

 
Profa. Dra. Adriana N. A. Mendes 

Prof. Dr. Edson do Prado Pfützenreuter  
Profa. Dra. Marisa Martins Lambert 
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