
 
 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994 
Avenida da Universidade, 850 – Betânia – CEP: 62.040-370 – Sobral – Ceará 

Fone: (88) 3677.4271 / FAX: (88) 3613.1866 - www.uvanet.br 
 

Edital Nº 010/2013 
 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID 

                                     
A Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, através da Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD, torna público o presente Edital 
para conhecimento dos interessados, disciplinando o processo de seleção de 
bolsistas destinadas ao preenchimento de vagas e ao cadastro de reserva do 
Projeto de Iniciação à Docência: Experiências Inovadoras entre Universidade e 
Escolas – PIBID UVA 2011, ambientado no Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES, de acordo com o Edital nº 
01/2011/CAPES. 

 
1 - DAS VAGAS E CADASTRO RESERVA 
1.1. O processo seletivo visa ao preenchimento de vagas e à complementação 
de cadastro de reserva dos cursos identificados no quadro abaixo. O 
preenchimento das vagas prevê  o recebimento mensal de uma bolsa CAPES 
no valor de R$ 400,00, com vigência prevista para iniciar-se mediante o 
surgimento da vaga e concluir-se em dezembro de  2013. 
 

Área/Subprojeto Vagas  
Biologia 10 

 
2 - DOS REQUISITOS DOS BOLSISTAS 
2.1. O candidato à bolsa do PIBID deverá atender aos seguintes critérios: 
2.1.1. ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
2.1.2. estar regularmente matriculado em um dos cursos de licenciatura 
previstos no quadro do item 1.1, cursando entre o segundo e o sétimo 
semestre; 
2.1.3. achar-se em dia com as obrigações eleitorais e militares (estas últimas 
para o sexo masculino); 
2.1.4. possuir disponibilidade, no mínimo de 30 (trinta) horas mensais, no 
período de vigência da bolsa, para desenvolver as atividades do PIBID sem 
prejuízo de suas atividades discentes regulares; 
2.1.5. poder iniciar as atividades relativas ao Projeto imediatamente após a sua 
convocação; 
2.1.6. apresentar seu histórico escolar na UVA no qual conste o Índice de 
Rendimento Acadêmico – IRA; 
h) não possuir vínculo empregatício ou ser beneficiário de outros programas de 
bolsas acadêmicas. 
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 10 de junho a 25 de junho de 
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2013, na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD, nos horários de 
08h às 12h e de 14h às 21h. 
3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes 
documentos: 
3.2.1. ficha de inscrição preenchida e por ele assinada (anexo 01); 
3.2.2. carta de motivação assinada, justificando o interesse de atuação futura 
na educação básica pública (anexo 02); 
3.2.3. histórico escolar de graduação [UVA] atualizado que comprove ser aluno 
matriculado entre o segundo e o sétimo período; 
3.2.4. cópia do CPF e do RG; 
3.2.5. cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares; 
3.2.6. declaração de disponibilidade, no período de vigência da bolsa, de, no 
mínimo, 30 (trinta) horas mensais para desempenho das atividades do PIBID, 
sem prejuízo de suas atividades discentes regulares (anexo 03); 
3.2.7. declaração de disponibilidade para iniciar as atividades relativas ao 
projeto imediatamente após ser convocado (anexo 04); 
3.2.8. apresentar currículo vitae com as devidas comprovações anexadas. 
Parágrafo Único: A inscrição só será efetivada após a entrega de toda a 
documentação exigida. 
 
4 - DA SELEÇÃO 
4.1 O processo seletivo compreenderá duas etapas: 
4.1.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, corresponderá à conferência da 
documentação apresentada no ato da inscrição; 
4.1.2. A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 
avaliação do histórico acadêmico e do currículo dos candidatos inscritos no 
certame. 
4.2. O processo seletivo será conduzido por Bancas Examinadoras compostas 
por 2 (dois) membros, sendo um deles o Coordenador de cada área do 
Programa PIBID UVA 2011 especificada no quadro do item 1.1. 
4.3. Será eliminado o candidato que: a) não apresentar a documentação 
completa; b) apresentar IRA inferior a 05 (cinco); c) achar-se em fase de 
conclusão do curso. 
4.4. Para a análise do currículo será aferida pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), 
conforme quadro abaixo: 
 

Indicadores de avaliação Pontuação Máximo 
 

Monitoria ou atividades de ensino na área pretendida 1 por semestre 2 pontos 
Apresentação de trabalho acadêmico em congresso, seminário e similares  0,5 por trabalho 1 ponto 
Publicação técnico-científica 1 por trabalho 1 pontos 
Participação em eventos acadêmicos  1 por evento 3 pontos 
Participação em grupos de estudo e de pesquisa 0,5 por semestre 1 ponto 
Formação complementar (língua estrangeira, informática e/ou curso que 
contribua diretamente para a formação para a docência) 

1 por semestre/curso com carga 
horária mínima de 20h 

2 pontos 
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4.5. A Nota de Desempenho dos candidatos (ND) será calculada pela média 
aritmética das notas obtidas na avaliação do currículo (ACV) e pelo Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA), de acordo com a seguinte equação: 

ND = (ACV + IRA) / 2 
 
5 - CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
5.1. O Processo seletivo far-se-á pelos processos eliminatório e classificatório, 
em ordem decrescente, com a classificação dos candidatos até o limite das 
vagas fixadas neste Edital, especificadas no quadro do item 1.1. 
5.2. No caso de empate na classificação final dos candidatos, terá preferência 
o candidato que tiver maior IRA. 
5.3. O resultado final do processo seletivo será divulgado até às 18h, do dia 28 
de junho de 2013, na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), 
campus da Betânia, e na página da UVA na Internet: http://www.uvanet.br 
        
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. O Processo seletivo reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Edital, 
pela Portaria Nº 260 e pelo Edital no 01/2011, ambos da CAPES/DEB/PIBID. 
6.2. Os recursos protocolados na PROGRAD, no prazo máximo de até 48h 
após a divulgação do resultado final, serão analisados por comissão composta 
por representantes das Coordenações das áreas do presente Edital e pela 
Coordenação Institucional do PIBIDUVA 2011, não sendo aceitos recursos 
extemporâneos e pedidos de revisão das decisões de recursos anteriores. 
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGRAD, respeitando-se a 
legislação em vigor. 
 

Sobral – CE, 10 de junho de 2013 
 

 
Maria Edinete Tomás 

Coordenadora Institucional do PIBID UVA 2011 
 
 

Benedita Marta Gomes Costa 
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação 
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do Edital Nº 010/2013 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID UVA 2011 

                                           
Formulário de Inscrição 

 
 
Aluno(a) _______________________________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________  
Nº: __________ Bairro: ___________________________________________ 
Cidade: ________________________________________________________ 
CEP.: _________________ Telefones _______________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 
CPF ________________________ RG _______________________________ 
Órgão Expedidor ___________ Data de emissão ______________________ 
 
Dados Bancários 
Nome do Banco: ________________________ Código do Banco:_____________ 
Nome da agência: ________________________ Agência: ___________________ 
Conta Corrente: _____________________________________________________ 
 
Observação: 
(1) Caso seja selecionado: 
a) apresentar comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no 
sítio: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp 
b) Anexar comprovante dos dados bancários , cópia de extrato de conta corrente 
ou de cheque. 
 

Sobral, _____ de _____________ de 2013. 
 
Assinatura _____________________________________________________ 
Recebido por ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexar: 
Carta de motivação assinada, justificando o interesse de atuação futura na educação básica pública (anexo 02); 
Histórico escolar de graduação [UVA] atualizado que comprove ser aluno matriculado entre o segundo e o sétimo 
períodos; 
Cópias do CPF e do RG; 
Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (estas para o sexo masculino); 
Declaração de disponibilidade, no período de vigência da bolsa, de no mínimo 30 (trinta) horas mensais para 
desempenho das atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares (anexo 03); 
Declaração de disponibilidade para iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser convocado (anexo 
04); 
Currículo vitae com as devidas comprovações anexadas. 

Anexo 02 do Edital Nº 010/2013 do Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à Docência – PIBID UVA 2011 
 

Carta de motivação justificando interesse em atuar futuramente na 
educação básica pública. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Anexo 3 do Edital Nº 010/2013 do Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à Docência – PIBID UVA 2011 
 
 

Termo de Compromisso  
 
 

Nome __________________________________________________________ 
 

Curso __________________________________________________________ 
 
 
Eu ____________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que dedicarei no mínimo de 30 (trinta) horas 

mensais, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID sem prejuízo 

as minhas atividades discente regulares. 

 
 

Sobral, _________ de ___________de 2013. 
 

 
______________________________________________ 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 do Edital Nº 010/2013 do Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à Docência – PIBID UVA 2011 
 
    

Declaração 
  

 
Eu, ____________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que assumirei, de forma imediata, as atividades do 

Programa PIBID2011, logo que convocado(a) para participar como bolsista do 

subprojeto do  Curso______________________________ desta IES. 
 
 

Sobral, _________ de ___________de 2013. 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 

 
 


