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AGENDA – EDITAL Nº 020/2015/PRG/UFLA 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

SUBMODALIDADE ENSINO / LICENCIATURAS DO TURNO NOTURNO – PIB LIC 
 

15 a 24/4 Período de inscrição  

29/4 Divulgação do resultado preliminar – Internet – www.prg.ufla.br 

29 a 30/4 Período para o candidato interpor recurso contra o resultado preliminar 

1/5 
Resultado dos recursos – PRG 

Divulgação do resultado final – Internet – www.prg.ufla.br 

1/6 Início das atividades do projeto  
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EDITAL nº 020/2015/PRG/UFLA 
 

A Pró-Reitora de Graduação torna público o presente Edital e convida os docentes desta instituição a 
apresentarem propostas de projeto para renovação e participação no Programa Institucional de Bolsa (PIB) da 
Pró-Reitoria de Graduação submodalidade Ensino / Licenciaturas dos Turnos Noturnos (PIB LIC) da 
Universidade Federal de Lavras, com início das atividades previsto para 1º de junho de 2015 e vigência de 
12 (doze) meses. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A divulgação e execução do presente processo seletivo são de inteira responsabilidade da PRG. 

1.2. As normas e os critérios de seleção de projetos para o PIB LIC ocorrerão em conformidade com as 
normas estabelecidas pela Resolução CUNI nº 019 do Conselho Universitário (CUNI), de 16 de maio 
de 2013, disponível no endereço www.prg.ufla.br. 

1.3. Este processo seletivo é exclusivo para docentes da UFLA, de acordo com requisitos deste edital. 
 
2. DO OBJETIVO E DAS VAGAS 

2.1 Do Objetivo:  
Selecionar e ou renovar projetos no PIB LIC para conceder bolsas de iniciação a atividades de ensino, 

pesquisa e ou extensão a estudantes de graduação dos cursos de licenciaturas do turno noturno da UFLA, 
possibilitando que atendam às necessidades dos cursos e que promovam ações de integração entre 
universidade, escola pública de educação básica de Lavras e sua comunidade e que, consequentemente, 
promovam o compartilhamento de saberes e o desenvolvimento da cidadania. O Programa tem foco nas 
Licenciaturas do período noturno, em função de suas características e do perfil dos estudantes. 

 
2.2 Das vagas: 
O programa disponibilizará 100 (cem) bolsas institucionais a estudantes dos cursos presenciais de 

licenciaturas dos turnos noturnos da UFLA ocupantes de vagas reservadas, conforme tabela 1 abaixo, os 
quais serão selecionados em edital específico da PRG no período letivo 2015/1.  

Cada proposta de projeto deverá se enquadrar em um dos cursos relacionados abaixo e ter o número 
máximo de bolsistas de acordo com o limite disponível para cada curso conforme tabela 1. 

 

Cursos dos estudantes 
Número de bolsas  

disponíveis aos estudantes 

Filosofia 20 

Física 20 

Letras Português/Inglês 20 

Matemática 20 

Pedagogia 20 

Total 100 

Tabela 1.  
 

A proposta de projeto aprovada que não for contemplada com bolsista no edital de seleção de 
estudantes a ser realizado no período letivo 2015/1, terá nova oportunidade em edital específico com 
previsão de abertura no período letivo 2015/2.  

http://www.prg.ufla.br/
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3. DOS REQUISITOS DOS DOCENTES 

3.1. Poderão se inscrever nesse edital, docentes da UFLA que atendam às seguintes condições:  

3.1.1. Ser docente do quadro efetivo, em regime de dedicação exclusiva, envolvido em um dos 
cursos de licenciatura oferecidos na UFLA no turno noturno, conforme tabela 1; 

3.1.2. Ter título de pós-graduação, experiência e atividade na área de ensino, pesquisa e ou 
extensão do projeto que está sendo proposto; 

3.2. Ficarão impedidos de se inscrever e ou terão a inscrição indeferida, docentes que não atendam 
ao disposto no item 3.1. 

 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ORIENTADORES 

4.1. Assumir compromisso formal pela orientação do(s) bolsista(s) a fim de que o plano de trabalho 
proposto seja cumprido; 

4.2. Assegurar condições e acesso às instalações laboratoriais e de campo necessárias à realização do 
trabalho; 

4.3. Incluir o nome do(s) bolsista(s) nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a sua participação efetiva. 

 
5. DAS VEDAÇÕES AOS ORIENTADORES 

5.1. Estar afastado de suas atividades nesta instituição no momento da submissão da proposta; 

5.2. Ser mestrando ou professor substituto/temporário; 

5.3. Repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s), exceto em casos de afastamentos previstos 
em legislação, devidamente informados à PRG; 

5.4. Substituir bolsista, exceto em casos comprovados de matrícula inativa/trancamento de curso ou 
solicitação de desligamento do programa pelo aluno (O orientador poderá a qualquer momento 
cancelar seu projeto, mediante justificativa.); 

5.5. Permitir ao(s) bolsista(s) afastamentos que sejam incompatíveis com o desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalho.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES (SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE PROJETO) 

6.1. Período: 15 a 24 de abril de 2015; 

6.2. A inscrição será feita somente na PRG, localizada no Centro Administrativo da UFLA, no horário de 
funcionamento vigente no período estabelecido no item 6.1 e deverá ser feita pelo orientador; 

6.3. Para iniciar os procedimentos da inscrição, o candidato deverá proceder conforme estabelecido no 
item 6.4; 

6.4. Procedimentos para submissão de proposta de projeto: 

6.4.1. Preencher formulário específico, disponível no anexo 1 deste edital; 

6.4.2. Entregar no local previsto no item 6.2, dentro do período previsto no item 6.1 os seguintes 
documentos: 
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a. Formulário específico, conforme item 6.4.1; 
b. Proposta de projeto de ensino, pesquisa e ou extensão; 
c. Plano de trabalho a ser cumprido pelo(s) bolsista(s); 
d. Projetos que envolvam experimentação e pesquisa com seres humanos devem, 
caso o projeto seja aprovado, encaminhar à PRG, no prazo de até 3 (três) meses, 
parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (COEP). 

 
Obs.: O Currículo Lattes deverá estar atualizado no site do CNPQ. 
 

6.5. Ao efetuar sua inscrição, o candidato estará, automaticamente, concordando com todos os termos 
do Edital e com as normas que regem o processo; 

6.6. Serão desclassificadas as propostas incompletas e ou submetidas fora do prazo. 
 
7. DA PROPOSTA DE PROJETO 
 
 7.1. Os projetos propostos deverão se enquadrar nos seguintes grupos: 
  a) Ensino: projetos de apoio ao ensino de graduação e propostas de oficinas para professores e 
estudantes da educação básica ou projetos de trabalho interdisciplinar; 
  b) Pesquisa: projetos de intervenção e investigação da realidade local e social de uma determinada 
escola; projetos que tenham como objeto de pesquisa o desenvolvimento do ensino em uma escola; 
projetos de investigação teórica com foco em conceitos fundamentais de áreas específicas de formação do 
bolsista; 
  c) Extensão: atividades na escola e que envolvam (ou tenham desdobramentos para) a comunidade. 
 
 7.2. Constituem diretrizes básicas para submissão de propostas o atendimento aos seguintes 
parâmetros: 
  a) Apoio e intervenção pedagógica em disciplinas da graduação; 
  b) Trabalho interdisciplinar em escolas de educação básica; 
  c) Investigação científica para elaboração de diagnóstico de problemas da educação básica e de 
identificação de práticas que possam contribuir para a elevação da qualidade das escolas públicas de 
Lavras; 
  d) Propostas de intervenção e ou investigação em escola de educação básica relacionada à busca de 
estratégias para minimização dos problemas na educação pública;  
  e) Atividades de Extensão e ou Pesquisa, cujo foco seja a escola de educação básica e o 
desenvolvimento de ações de integração da escola com a comunidade no seu entorno; 
  f) Investigação de natureza teórica com o intuito de desenvolver e consolidar 
conceitos/conhecimentos fundamentais para cada curso. 
 
 7.3. As propostas devem contemplar os seguintes quesitos: 
  a) Apresentar uma proposta de trabalho clara e exequível; 
  b) Para projetos de pesquisa, ter embasamento teórico adequado; 
  c) Em caso de projetos de extensão, atender às escolas e à comunidade lavrense; 
  d) Prever um sistema de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento do estudante nas 
atividades curriculares obrigatórias do curso; 
  e) Número de vagas para participação de estudantes (bolsistas).  
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8. DA SELEÇÃO 

8.1. As propostas de projetos serão avaliadas pelo Colegiado do respectivo curso que emitirá parecer a 
ser homologado pelo Comitê de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas da PRG, conforme 
Portaria PRG Nº 094, de 14 de abril de 2015.  

8.1.1. Na avaliação das propostas será observada a pertinência do número de bolsas solicitadas 
para cada proposta e, quando necessário, adequações ao projeto serão sugeridas, de modo a se 
contemplar o maior número possível de propostas. 

8.1.2. O Comitê de que trata o item 8.1 tem a seguinte composição: 
a) Coordenador de Programas e Projetos, seu Presidente; 
b) Pró-Reitor Adjunto de Graduação; 
c) Representante da Assessoria Pedagógica da PRG, indicado pelo Pró-Reitor de Graduação. 

8.2. As propostas serão julgadas de acordo com o item 7 desse edital e os critérios de pontuação serão 
estabelecidos pelos Colegiados dos Cursos.  

8.3. O número de projetos aprovados está condicionado aos limites de bolsas conforme a tabela 1. 
 

 
9. DO RESULTADO 

9.1O RESULTADO PRELIMINAR do processo será publicado no endereço www.prg.ufla.br, no dia 
29/4/2015. Será de única e exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se do resultado preliminar. 

9.2O RESULTADO FINAL do processo será homologado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFLA e 
publicado no endereço www.prg.ufla.br, no dia 1/5/2015. Será de única e exclusiva responsabilidade do 
candidato inteirar-se do resultado final. 

9.3A PRG não se responsabiliza por outras formas de publicação e ou informações de resultados. 

9.4Os resultados obtidos no processo serão de uso exclusivo da Universidade Federal de Lavras. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato poderá interpor recurso contra o RESULTADO PRELIMINAR, desde que devidamente 
instruído e fundamentado.  

10.2. O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio, que será disponibilizado no endereço 
www.prg.ufla.br. 

10.3. Além da justificativa, o formulário deverá ter os campos de identificação do candidato 
completamente preenchidos. 

10.4. O recurso deverá ser endereçado à Pró-Reitoria de Graduação e protocolado no Setor de 
Protocolo da UFLA, localizado no Prédio da Administração Central, até o dia 30/4/2015. Não serão aceitos 
recursos por fax ou por e-mail. 

10.5. Não serão apreciados os recursos incompletos, incorretamente preenchidos, fora do prazo, ou 
que não estejam de acordo com as normas deste edital. 

10.6. O resultado da análise dos recursos estará disponível ao recorrente na secretaria da PRG, a 
partir do dia 1/5/2015. 
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11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos: quaisquer editais complementares que 
vierem a ser publicados pela UFLA; as informações apresentadas na página da PRG; e demais 
documentos referentes a este Processo.  
11.2 Será excluído do Processo, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na 
inscrição, ficando, inclusive, sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 
11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, nos limites de sua 
competência. 
11.4 Informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenadoria de Programas e Projetos na Pró-
Reitoria de Graduação. 

 
 

Lavras, 15 de abril de 2015. 
 
 

 
Prof.ª SORAYA ALVARENGA BOTELHO 

Pró-Reitora de Graduação 
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ANEXO 1 DO EDITAL PRG 020/2015/PRG/UFLA 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (DOCENTE) – PIB LIC  
   
NOME DO(A) CANDIDATO(A): _______________________________________________________  

DEPARTAMENTO: _________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: _________________________________________ CELULAR: _______________________  

 
 

MARQUE COM X O CURSO DA PROPOSTA DE PROJETO 

Filosofia  

Física  

Letras Português/Inglês  
Matemática  

Pedagogia  
 
 

Documentos requeridos:  

(    ) Formulário específico devidamente preenchido; 
(    ) Proposta de projeto de ensino, pesquisa e ou extensão;  
(    ) Plano de trabalho a ser cumprido pelo(s) bolsista(s); 
(    ) Parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (COEP) 

(se necessário e ou se possuir) 

 

 Eu, acima identificado(a), docente desta Instituição, declaro para os devidos 
fins que as informações acima prestadas são verdadeiras.  

 

 

Lavras, ______/______/2015.                           ______________________________ 

                                                                   Assinatura do candidato 

 


