
 
 

EDITAL Nº 101/2018 
 

 
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE DOCENTES COORDENADORES DE 
ÁREA NAS LICENCIATURAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 
 

            
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna pública a Chamada Interna para seleção de docentes 
coordenadores de área nas licenciaturas no âmbito do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência, de acordo com o Edital CAPES nº 07/2018 e Portaria 
CAPES nº 45/2018. 
 
1. APRESENTAÇÃO  
 
1.1. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma atividade de 
formação realizada por um discente regularmente matriculado em curso de 
licenciatura e desenvolvida em uma escola pública de Educação Básica, sob 
orientação de Docente Coordenador de Área (professor da instituição de ensino 
superior) e de Supervisor (professor da Educação Básica). 
 
1.2. Poderão integrar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência os 
cursos de licenciatura que habilitarem egressos para os seguintes componentes 
curriculares na educação básica: Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Matemática, Química, Sociologia, Pedagogia, Licenciatura Intercultural Indígena e 
Licenciatura em Educação do Campo, desde que atendam a todos os requisitos 
exigidos no tópico 4.2, inciso II e III do Edital CAPES nº 07/2018.  
 
1.3. O presente edital destina-se à seleção de coordenadores de área dos 
subprojetos dos cursos de licenciatura que atendam os requisitos citados no item 1.2 
desta chamada. 
 
2. DO FOMENTO 
 
2.1. A instituição de ensino superior que possuir Projeto Institucional homologado e 
aprovado na terceira etapa de seleção do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência será apoiada com a concessão de bolsas, conforme Edital 
CAPES nº 07/2018 e Portaria CAPES nº 45/2018. 
 
2.2. Cada Núcleo de Iniciação à Docência terá um docente coordenador de área, 
três docentes supervisores, no mínimo de 24 e, no máximo, 30 discentes. 
 
2.3. Cada Núcleo de Iniciação à Docência poderá contar com, além do coordenador 
de área, uma equipe docente colaboradora (sem bolsa), com vistas ao trabalho 
coletivo e interdisciplinar e que deverá ser indicada pela Comissão de Curso em ata, 
respeitando as normas e requisitos desta chamada. 
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3. DOS REQUISITOS DO COORDENADOR DE ÁREA  
 
3.1. Para concessão de bolsa de Coordenação de Área, o docente candidato precisa 
atender aos seguintes requisitos, conforme item 6.3 do Edital CAPES nº 07/2018: 
I. possuir título de mestre; 
II. ter formação na área do subprojeto, em nível de graduação ou pós-graduação; 

III.  pertencer ao quadro permanente da IES como docente e estar em efetivo 
exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura; 

IV. possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior 
em curso de licenciatura;  

V. possuir experiência na formação de professores, comprovada por, pelo menos, 
dois dos seguintes critérios:  

a) docência em disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura; 
b) docência em curso de formação continuada para professores da educação 

básica;  
c) atuação como formador, tutor ou coordenador em programa ou projetos 

institucionais de formação de professores da educação básica;  
d) coordenação de curso de licenciatura; 
e) docência ou gestão pedagógica da educação básica;  
f) produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica.  
VI. não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor  

ou cargo equivalente em IES que se utilize de nomenclatura distinta; 
VII.  firmar termo de compromisso. 
 
3.2. Para efeito das experiências indicadas no item 3.1, inciso V, exceto para a letra 
“f”, será considerado o tempo mínimo de um ano em cada critério, nos últimos 10 
anos.  
3.2.1. Não se aplica o limite de 10 anos para a alínea “e” do inciso V do item 3.1. 
 
3.3. Para efeito da experiência indicada no item 3.1, inciso V, letra “f”, será 
considerada a publicação de, pelo menos, dois produtos nos últimos cinco anos. Os 
produtos contabilizados serão livros, ou capítulos de livros, com ISBN e artigos 
publicados em periódico com Qualis A, B ou C. 
 
3.4. No âmbito da UNIPAMPA, não poderão concorrer à bolsa de Coordenação de 
Área os docentes ocupantes de cargos de Coordenação Acadêmica e de Direção. 
 
4. DOS DEVERES DO COORDENADOR DE ÁREA 
São deveres do Coordenador de Área: 
I. responder pela Coordenação do subprojeto perante a Coordenação Institucional 

do programa; 
II. elaborar, desenvolver e acompanhar, em parceria com as redes e as escolas, as 

atividades previstas no plano de atividade do núcleo; 
III. participar de seleção de estudantes de licenciatura e supervisores para atuar no 

subprojeto; 
IV. orientar a atuação dos estudantes de licenciatura conjuntamente com os 

supervisores das escolas envolvidas; 
V. apresentar ao Coordenador de projeto relatórios periódicos contendo descrição, 

análise e avaliação de atividades do núcleo que coordena; 
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VI. informar ao responsável pela gestão das bolsas nos sistemas da Capes toda 
substituição, inclusão, desistência ou alterações cadastrais dos integrantes do 
núcleo que coordena; 

VII. comunicar imediatamente ao responsável pela gestão das bolsas nos sistemas 
da CAPES qualquer irregularidade no pagamento das bolsas a integrantes do 
núcleo que coordena; 

VIII. participar da organização de seminários de formação de professores da 
educação básica promovidos pela IES ou pela CAPES; 

IX. participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela CAPES 
e pela IES; 

X. em caso de aprovação pela CAPES, cadastrar os subprojetos para os Núcleos 
de Iniciação à Docência no Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, 
Ensino e Extensão (SIPPEE);  

XI. compartilhar com os membros da comissão do colegiado de curso e seus pares 
as boas práticas e experiências em formação dos professores da educação 
básica. 
 

5. DAS VAGAS 
 
5.1. A quantidade de vagas para coordenadores de área em cada curso de 
licenciatura elegível está relacionada à quantidade de núcleos de iniciação à 
docência possível de se compor por subprojeto, atendendo à indicação de 24 (vinte 
e quatro) bolsistas ID por núcleo, observando o que dispõe o item 9 do Edital 
CAPES nº 07/2018. 
 
5.2. Conforme item 4.2, incisos I e II, do Edital CAPES nº 07/2018, podem compor a 
proposta da IES curso de licenciatura, presencial ou pertencente ao Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que habilite para um dos seguintes 
componentes curriculares: Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Matemática, Química, Sociologia e Pedagogia. 
 
6. DO CRONOGRAMA 
 

Datas/Períodos Etapa 

22/03/2018 Publicação desta chamada. 

22 a 28/03/2018 
 

Inscrição de interessados e entrega da 
documentação para o(a) Coordenador(a) de Curso 
(com registro em ata). 

28/03/2018 Prazo limite para cadastro na plataforma Freire. 

Até 03/04/2018 Análise pela Comissão de Avaliação (conforme item 
7) dos perfis dos docentes inscritos e realização da 
reunião da Comissão de Curso para oficializar a 
indicação do docente para Coordenador(a) de Área 
e equipe de colaboradores (se houver) 

Até 04/04/2018 
 

Envio da documentação prevista no item 11 desta 
chamada (Responsabilidade da Coordenação do 
Curso) por meio do endereço eletrônico 
pibid@unipampa.edu.br.  

06/04/2018 Divulgação dos resultados gerais 

09/04/2018 Envio do subprojeto do curso 
Quadro 1: Cronograma do Processo de Escolha dos Coordenadores 

mailto:residencia.pedagogica@unipampa.edu.br
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7. DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA 
A COMISSÃO DE CURSO 
 
7.1. A inscrição do(a) professor(a) para candidatar-se a atuar como Coordenador de 
Área no Programa de Iniciação à Docência ocorrerá mediante a entrega de 
documentação comprobatória para análise e pontuação e deverá ser realizada 
durante reunião da Comissão de Curso. 
 
7.2. Os documentos a serem entregues para a Comissão de Curso são:  
I. ficha de avaliação (Anexos I e II) com preenchimento da pontuação requerida;  

II. cópia dos comprovantes da pontuação conforme item 6.3 do Edital CAPES nº 
07/2018; 

III. currículo, modelo Lattes, impresso, demonstrando o atendimento dos requisitos 
para atuação como bolsista na modalidade de Coordenador(a) de Área; 

IV. cópia de certificado, atestado, declaração ou documento similar que comprove 
que o(a) candidato(a) possui formação na área do subprojeto, em nível de 
graduação ou pós-graduação; 

V. atestado, declaração ou documento similar que comprove que o docente está 
em efetivo exercício ministrando disciplina em curso de licenciatura e que 
pertence ao quadro permanente da UNIPAMPA como docente; 

VI. atestado, declaração ou documento similar que comprove que o docente possui 
experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior em curso 
de licenciatura; 

VII. atestados, declarações, certificados ou documentos similares que comprovem 
que o docente possui experiência na formação de professores, de acordo com 
que está previsto no item 3.1 da presente chamada e no item 6.3 do Edital 
CAPES no 07/2018. 
 

7.3 A não entrega dos documentos requeridos desclassifica o candidato.  
 
8. DA PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
8.1. Os coordenadores de curso, em articulação com a coordenação acadêmica dos 
campi, devem divulgar amplamente as informações recebidas da Coordenação 
Institucional entre todos os membros da Comissão de Curso, com convocações de 
reuniões para deliberarem sobre o assunto. 
 
8.2. A Coordenação de Curso deve receber a documentação comprobatória dos 
candidatos;  
 
8.3. A Coordenação de Curso deve instaurar Comissão de Avaliação com 3 (três) 
docentes do curso ou do Campus, que não estejam pleiteando vaga, para:  
I. analisar o cumprimento dos requisitos para bolsista de Coordenação de Área, 

previstos no item 3;  
II. contabilizar a pontuação dos candidatos, conforme critérios definidos no item 9 

(critérios de escolha de coordenadores de área);  
III. registrar o processo em ata específica dessa Comissão, emitindo parecer final 

com resultado da contabilização da pontuação. Um dos docentes da Comissão, 
indicado pelos pares, deverá ser o seu presidente;  
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8.4. A Coordenação de Curso deve convocar reunião da Comissão de Curso para 
oficializar o nome do docente indicado para Coordenador de Área. 
Parágrafo único. Caso seja inviabilizada a instauração de Comissão de Avaliação, 
caberá ao Coordenador de Curso solicitar à PROGRAD a instauração de uma 
Comissão ad hoc. 
 
9. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE COORDENADORES DE ÁREA  
 
9.1. Candidatos que não atendam os requisitos mínimos poderão se inscrever, 
porém só poderão ser aceitos após análise de justificativa pela Comissão de Curso 
de que não há no quadro de servidores docentes que atendam à normativa (art. 10 
da Portaria nº 45/2018 e Edital CAPES nº 07/2018). 
 
9.2. A avaliação da justificativa se dará em dois momentos: primeiro pela 
Coordenação Institucional do PIBID-UNIPAMPA e, segundo, pela CAPES. 
 
9.3. Candidatos que não atendam os requisitos mínimos só serão avaliados caso 
não haja nenhum candidato que atenda à normativa (art. 10 da Portaria nº 45/2018 e 
Edital CAPES nº 07/2018). 
 
9.4. Caberá à Comissão de Avaliação do curso efetivar a classificação dos inscritos,  
contabilizando a pontuação e emitindo parecer com os nomes e as pontuações de 
cada candidato. A comissão de avaliação deverá indicar o(s) candidato(s) com maior 
pontuação para a vaga de Coordenador de Área, por meio de registro em Ata, 
conforme cronograma (Quadro 1). A contabilização não é necessária no caso em 
que apenas um candidato se inscrever, atendendo aos requisitos do art. 10 da 
Portaria nº 45/2018 e Edital CAPES nº 07/2018. 
 
10.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS COORDENADORES DE ÁREA 
 
10.1. Os critérios de avaliação dos candidatos a Docente Coordenador de Área nas 
Licenciaturas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  
serão pautados no atendimento aos requisitos exigidos previstos no Edital CAPES nº 
07/2018 e nos itens indicados no Quadro 2: 
 

Item de avaliação Critério 
Documento 

Comprobatório 
Pontuação 

Pontuação 
Requerida 

1. Docência e 
orientação de 
estágio em curso 
de licenciatura 
(últimos 3 anos). 

Nº de 
orientações 
concluídas, 
com 
elaboração 
de relatório 
pelo 
estagiário, 
constando o 
nome do 
orientador. 

Declaração de 
Coordenadores de 
Curso ou de Estágio, 
acompanhada da página 
em que aparece o nome 
do estagiário e do 
orientador (com 
certificação de “confere 
com o original” assinada 
por um servidor). 

Um ponto 
para cada 
orientação 
(máximo 5 
pontos). 

 

2. Docência em 
curso de formação 
ministrado para 
professores da 
educação básica 
(últimos 3 anos). 

Soma da 
carga 
horária total 
de todos os 
cursos 
ministrados.  

Declaração, atestado ou 
certificado. 

Um ponto 
para cada 
40 horas 
(máximo 5 
pontos). 
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3. Experiência 
como docente ou 
na gestão 
pedagógica da 
educação básica 
(na carreira). 

Tempo em 
anos 

Documento oficial que 
comprove a experiência. 

Um ponto 
para cada 3 

anos 
(máximo 5 
pontos). 

 

4. Coordenação 
de curso de 
licenciatura. 

Tempo em 
anos 

Documento oficial que 
comprove a experiência. 

Um ponto 
para cada 2 

anos 
(máximo 5 
pontos). 

 

5. Participação em 
programas ou 
projetos de ensino 
e aprendizagem 
ou de formação 
para o magistério 
na educação 
básica, como 
formador, tutor ou 
coordenador. 

Avaliação conforme tabela no Anexo I 
Máximo 5 
pontos. 

 

6. Produção 
acadêmica na 
área de formação 
de professores da 
educação básica 
(últimos 5 anos). 

Avaliação conforme tabela no Anexo I 
Máximo 5 
pontos. 

 

 
Total Geral: 

Máximo 30 
pontos 

 

Quadro 2: Critérios de escolha dos candidatos à vaga de coordenação de área do PIBID (Edital 
7/2018 – CAPES) 

 
10.2. Toda a documentação comprobatória requerida no quadro 2 deve ser entregue 
à Comissão de Curso (Coordenação do Curso) como “cópia conferida com o 
original”. Os avaliadores não se responsabilizarão pela guarda de documentos 
originais.  
 
10.3. Em caso de empate, a Comissão de Avaliação deverá indicar o candidato com 
maior tempo de atuação como docente em cursos de licenciatura da UNIPAMPA. 
 
11. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROCESSO DE ESCOLHA  
 
11.1. Caberá aos coordenadores de curso organizar os seguintes documentos, para 
serem encaminhados por e-mail (cópias digitalizadas): 
I. cópia das convocações e convites das chamadas para reuniões que tratem da 

escolha do Coordenador de Área;  
II. cópia das atas das reuniões;  
III. cópia das listas de presença;  
IV. memorando do Coordenador de Curso (assinado junto com a Comissão de 

Avaliação), indicando o Coordenador de Área e declarando que o docente 
atende aos requisitos previstos no art. 10 da Portaria nº 45/2018 e Edital CAPES 
nº 07/2018); 

V. cópia de documentos comprobatórios fornecidos pelo docente indicado para 
Coordenação de Área, para o atendimento dos requisitos acima declarados;  
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VI. declaração do(s) docente(s) indicado(s) para atuação como Coordenador de 
Área, declarando que conhece(m) o inteiro teor do Edital CAPES nº 07/2018, 
assim como dando ciência de conhecer(em) o prazo limite para enviar ao e-mail 
pibid@unipampa.edu.br o subprojeto do curso onde estará(ão) delimitado(s) o(s) 
Núcleo(s) de Iniciação à Docência até 09/04/2018.  

 
12.     DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1 A Pró-Reitoria de Graduação com a Coordenação Institucional do Programa de 
Iniciação à Docência se resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais que julgar necessários. 
 
12.2 A Pró-Reitoria de Graduação com a Coordenação Institucional do Programa de 
Iniciação à Docência resolverão os casos omissos e as situações não previstas na 
presente chamada. 
 
12.3 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser anulada, ou revogada por 
motivo de interesse público, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
Bagé, 22 de março de 2018. 

 
 
 
 

                                                                 Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                      Reitor 

                                            

mailto:pibid@unipampa.edu.br
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ANEXO I 
 
Tabela para avaliação da participação em programas ou projetos de ensino e 
aprendizagem ou de formação para o magistério na educação básica (item 5 do 
Quadro 2): 
 

Item de avaliação Critério 
Documento 

Comprobatório 
Pontuação 

Pontuação 

Requerida 

a) Coordenador, com 

aprovação de recursos 

externos (agências 

financiadoras estaduais 

ou federais). 

Nº de projetos ou 

programas com 

coordenação 

comprovada. 

(últimos 3 anos). 

Comprovante declarando 

a função de coordenador 

e da fonte financiadora, 

incluindo o valor 

financiado, com 

documentos oficiais. 

Um ponto para 

cada projeto. 

 

b) Coordenador, sem 

aprovação de recursos 

externos. 

Nº de projetos ou 

programas com 

coordenação 

comprovada. 

(últimos 3 anos). 

Comprovante que 

declara ou atesta a 

função de coordenador 

0,5 ponto para 

cada projeto. 

 

c) Desenvolvimento de 

ações, como membro 

colaborador, formador 

ou tutor com aprovação 

de recursos externos 

(agências financiadoras 

estaduais ou federais). 

Nº de projetos ou 

programas com 

participação 

comprovada. 

(últimos 3 anos). 

Comprovante que 

declara ou atesta a 

função de colaborador e 

da fonte financiadora, 

incluindo o valor 

financiado, com 

documentos oficiais. 

0,3 ponto para 

cada projeto. 

 

d) Desenvolvimento de 

ações, como membro 

colaborador, formador 

ou tutor sem aprovação 

de recursos externos. 

Nº de projetos ou 

programas com 

participação 

comprovada. 

(últimos 3 anos). 

Comprovante que 

declara ou atesta a 

função de colaborador. 

0,15 ponto 

para cada 

projeto. 

 

e) Coordenação de área, 

de gestão ou 

institucional no PIBID 

(últimos 3 anos). 

Tempo em meses 
Declaração, atestado ou 

certificado. 

Um ponto para 

cada 6 meses. 

 

Pontuação total requerida pelo candidato 

 
 

Pontuação Máxima no item 4 Máximo 5 pontos (no total 

deste item) 

 
OBS.: Para o candidato que, na contagem de pontos estabelecida neste Anexo I, 
obtiver pontuação igual ou superior a 5,0, será atribuída pontuação 5,0 (cinco 
pontos) no item 5 (cinco) do Quadro 2. 
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ANEXO II 
 
Tabela para avaliação da produção acadêmica na área de formação de professores 
da educação básica, nos últimos 5 anos 
 
Item Discriminação Valor por 

Título 
Pontuação 
Requerida 

1 Autoria de livro com corpo editorial cadastrado no ISBN ou 
similar. 

1,50  

2 Coautoria de livro cadastrado no ISBN ou similar. 0,45  

3 Autoria de capítulo de livro com corpo editorial cadastrado no 
ISBN ou similar. 

0,30  

4 Coautoria de capítulo de livro com corpo editorial cadastrado 
no ISBN ou similar. 

0,10  

5 Autoria de artigo publicado em periódicos científicos 
especializados classificados no sistema Qualis da CAPES 
como A1. 

1,80  

6 Autoria de artigo publicado em periódicos científicos 
especializados classificados no sistema Qualis da CAPES 
como A2. 

1,20  

7 Autoria de artigo publicado em periódicos científicos 
especializados classificados no sistema Qualis da CAPES 
como B1 ou B2. 

0,60  

8 Autoria de artigo publicado em periódicos científicos 
especializados classificados no sistema Qualis da CAPES 
como B3 ou B4. 

0,30  

9 Autoria de artigo publicado em periódicos científicos 
especializados classificados no sistema Qualis da CAPES 
como B5 ou menor. 

0,09  

10 Autoria de artigo publicado em periódicos não classificados 
no sistema Qualis da CAPES. 

0,03  

11 Trabalho completo publicado em anais de congressos 
científicos internacionais. 

0,24  

12 Trabalho completo publicado em anais de congressos 
científicos nacionais. 

0,12  

13 Resumo publicado em anais de eventos científicos ou 
periódicos 

0,01  

 Pontuação total requerida pelo candidato 
 

 
 

 Pontuação Máxima no item 5   5 pontos  

 
OBS. 1: Só serão aceitos, pela Comissão Avaliadora, documentos comprobatórios 
para os itens discriminados nesta tabela (Anexo II) se forem originais ou cópias 
autenticadas ou com registro de conferido com o original.  
 
OBS. 2: Para o candidato que, na contagem de pontos estabelecida neste Anexo II, 
obtiver pontuação igual ou superior a 5,0, será atribuída pontuação 5,0 (cinco 
pontos) no item 6 (seis) do Quadro 2. 
 


