
EDITAL Nº 06/2021

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

SÚMULA: Divulgar abertura de inscrições e critérios relacionados ao processo

de seleção de candidatos para compor cadastro reserva do PIBID – Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

A COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário

Assis Gurgacz – FAG, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o

presente edital referente ao período de inscrição no PIBID – Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, seguindo o edital CAPES nº

02/2020, de 06 de janeiro de 2020.

Art. 1º - Tornar público o presente edital que estabelece as normas e condições para

a participação na condição de cadastro reserva no PIBID – Programa Institucional de

Bolsa de Iniciação à Docência estendido para o curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas e Educação Física, do Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG,

Cascavel/PR.

Art. 2º - Das inscrições

I – O período de inscrição será de 04 a 06 de novembro de 2021.

II – Poderão se inscrever alunos que estão na 1ª metade (que não tenham

integralizado 50% da carga horária total do curso) da Licenciatura de Ciências

Biológicas e Educação Física, do Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG,

Cascavel/PR.

II – As inscrições, bem como a ficha de inscrição e documentação exigida neste

edital deverão ser encaminhadas em arquivo único em PDF para o e-mail

pibid@fag.edu.br, com cópia para educacaofisica@fag.edu.br .
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III – A documentação apresentada pelos alunos será avaliada pelos professores

integrantes da Comissão Institucional do Programa PIBID.

DOCENTE CURSO/PROGRAMA

Jéssica Patrícia Ciências Biológicas – PIBID

Vítor Cesar Moreira Educação Física - PIBID

IV – Os critérios adotados para a seleção dos bolsistas/residentes serão:

CRITÉRIO CONSIDERADO VALOR

HISTÓRICO ESCOLAR Até 100 pontos conforme a média geral de

todas as disciplinas já cursadas/concluídas .

V – O resultado final considerará até o limite de 100 pontos

Art. 5º - Dos requisitos para a participação, do acadêmico,

a. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial do Centro

Universitário Assis Gurgacz;

b. Ter currículo atualizado na Plataforma da Educação Básica, antiga Plataforma

Freire;

c. Apresentar a documentação exigida.

Art. 6º - Dos Resultados

I – O edital divulgando a classificação dos inscritos do Programa PIBID/ /FAG será

divulgado no dia  09 de novembro de 2021.

Cascavel/PR, 04 de novembro de 2021.

Profª Aline Gurgacz Ferreira Meneghel

Coordenadora de Pesquisa e Extensão

Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG


