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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
Caixa Postal 3037 - Lavras - MG - 37200-000 

(35) 3829 1113 
http://www.prg.ufla.br       prg@ufla.br 

EDITAL n°11/2017/PRG/UFLA 
 

PIBID-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE LICENCIATURA EM 
Educação Física,  

Filosofia, Física, Matemática, Pedagogia e Química 
 

Projetos/Áreas: Educação Física,  
Filosofia, Física, Matemática, Pedagogia e Química 

 
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Lavras torna pública a abertura das 

inscrições para candidatos/as à participação no PIBID/UFLA/CAPES-DEB, com bolsa Capes-DEB. 
 

1- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 21 a 27 de setembro de 2017 
 
2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

Podem inscrever-se estudantes regularmente matriculados/as em curso de Licenciatura nas 
áreas de Educação Física, Filosofia, Física e Química, da Universidade Federal de Lavras, 
para projetos das respectivas áreas. 
 
A inscrição se efetivará mediante preenchimento de formulário específico, fornecido pela Pró-
Reitoria de Graduação e assinado pelo/a interessado/a.  
 

3- DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
§Formulário específico devidamente preenchido e Memorial Descritivo; 
§Histórico Escolar, sendo aceito o emitido pela internet (para estudantes de primeiro semestre 
de graduação apresentar Histórico do Ensino Médio); 
§Cópia de CPF, Carteira de Identidade e documento referente à Conta Bancária (que não pode 
ser conta conjunta ou poupança) contendo nome e número do Banco, números da Agência e da 
Conta Corrente. 

 
4- DA SELEÇÃO DO/A BOLSISTA 
 

A seleção dos/as candidatos/as ocorrerá em duas etapas:  
1- O/A candidato/a deverá entregar ou enviar ficha de inscrição preenchida, juntamente com o 

Memorial Descritivo solicitado e com os documentos requeridos para efetivar a sua 
inscrição, no PIBID (sala 4 do pavilhão VI) ou para pibidsecretaria@prg.ufla.br, 
respectivamente, no período de 21 a 27 de setembro.  

2- A efetivação da inscrição se dará por Protocolo entregue no ato da inscrição, após verificação 
de estar correta e completa a documentação solicitada,  na sala do PIBID UFLA ou por 
Protocolo enviado em resposta ao e-mail do/a candidato/a,  com assinatura da Coordenação 
Institucional.   
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3- Uma banca, formada por professores/as vinculados/as ao Programa PIBID/UFLA, fará a 
primeira seleção, tendo por base o material entregue para inscrição; 

4- Os/As candidatos/as considerados/as aptos/as, nesta primeira etapa, participarão de uma 
entrevista com a banca, conforme horários e locais divulgados pela PRG em 28 de setembro 
de 2017, após 14h. As entrevistas serão agendadas para os dias 29 de setembro 02 de outubro  
de 2017. 

 
5- ATRIBUIÇÕES DOS/AS ESTUDANTES SELECIONADOS/AS 
 

As atividades do/a estudante obedecerão às definições CAPES/DEB e PRG UFLA para o 
programa PIBID e a um Plano elaborado pela equipe da área semestralmente, em consonância 
com os/as estudantes bolsistas.  

 
 
6- PLANO DE ESTUDOS E ATIVIDADES – CARGA HORÁRIA 
 

Cada estudante exercerá estudos e atividades sob orientação da equipe de professores/as da 
UFLA e das escolas públicas de educação básica, participantes do Programa PIBID/UFLA, de 
acordo com as especificidades de cada curso e projeto. 
Os/As estudantes exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 
Instituição, em regime de 12 (doze) horas semanais de efetivo trabalho na UFLA e nas escolas. 
 

7- DA VIGÊNCIA  
 
As atividades deverão ser iniciadas pelos/as estudantes selecionados/as a partir da data de chamada 
pela Coordenação Geral e pela Coordenação da Área do projeto ao qual se candidatou, ocorrendo 
processos de avaliação do projeto e da equipe a cada semestre. 

 
8- DO CRONOGRAMA 

Eventos Prazos 
Publicação do Edital pela PRG 21 de setembro de 2017 

Período de inscrição 21 a 27 de setembro de 2017 

Resultado para entrevistas 28 de setembro de 2017 

Entrevistas 29 de setembro e 02 de outubro de 2017 

Resultado Preliminar 03 de outubro de 2017 

Prazo para Recursos 04 de outubro de 2017 

Resultado Final 05 de outubro de 2017 
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9- DAS VAGAS 

Área Vagas 

Educação Física 02 (duas) 
Filosofia 01 (uma) 
Física 01 (uma) 
Matemática Cadastro Reserva 
Pedagogia Cadastro Reserva 
Química 03 (três) 

 
 
10- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O resultado desse Edital tem validade para o semestre II 2017, sendo chamado/a o/a candidato/a 
aprovado/a, na medida em que se abrirem vagas no projeto da área à qual se candidatou.  
 
A efetivação da inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimento e a aceitação tácita das 
condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, nos limites de sua competência. 
 

Lavras, 21 de setembro de 2017 
  
 

Prof. Ronei Ximenes Martins                    Profa. Jacqueline Magalhães Alves 
        Pró-Reitor de Graduação/UFLA                         Coordenadora Institucional PIBID/UFLA  

 
 
  Informações: 3829 5239 ou pelo endereço pibidsecretaria@prg.ufla.br  


