BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA PESQUISA-AÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM
MACEIÓ
Edital de seleção de alunos de licenciaturas da UFAL para participação em pesquisa desenvolvida
pela FAPEAL (Bolsa de Iniciação à Docência relacionada ao Programa de Formação Continuada
de Professores em Pesquisa-ação para a Melhoria na Qualidade da Educação Básica
FAPEAL/CAPES) em parceria com UFAL


Caracterização
Pesquisa-ação em uma escola pública de Maceió (Ponta Verde) sob a coordenação da
Profa. Dra. Rosemeire Reis (CEDU-UFAL)
Vagas: 02 para cada licenciatura de Geografia, Química e Biologia = 06
04 para licenciatura em Letras
04 para licenciatura em Pedagogia
Total de vagas: 14 vagas
Valor: 400,00 (por um ano) – início agosto de 2014
Processo seletivo dia 02 de julho de 2014 no CEDU, das 15h às 17h – CURRÍCULO LATTES
e REDAÇÃO – Local sala 03 – Anexo do CEDU
OBS.: Será realizada ENTREVISTA, se necessário, como critério para desempate, no dia
02 de julho, das 19h às 20h - Local sala 03 – Anexo do CEDU



Objetivo
Participar nas atividades de pesquisa e de formação para a realização de pesquisa-ação
com professores e estudantes de ensino médio em escola pública em Maceió (20h
semanais)



Inscrição
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no período de 26 de junho a 01 de julho
de 2014, por e-mail reisroseufal@gmail.com, junto à coordenadora do projeto de
pesquisa-ação, Profa. Dra. Rosemeire Reis (CEDU-UFAL).
A inscrição será formalizada por meio da exigência dos seguintes procedimentos:
Entregar por e-mail:


Histórico escolar com ficha de inscrição (em anexo) e currículo lattes.

Critérios para realizar a inscrição














Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do projeto (Pedagogia,
Letras, Geografia, Química, Biologia);
Ser aprovado em processo seletivo realizado pelo coordenador do projeto;
Possuir desempenho acadêmico evidenciado pelo histórico escolar, com coeficiente global mínimo
com nota 7,0 (sete);
Dentre os candidatos com desempenho escolar e perfil adequado ao Programa PIBID, serão
priorizados aqueles oriundos da rede pública de Educação Básica ou com renda familiar per capita
de até um salário-mínimo e meio.
Deverão ser priorizados os estudantes que estejam cursando, no momento da seleção, o 2º, 3º,
4º, 5º ou 6º período no curso contemplado neste documento.
Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas mensais para dedicação às atividades do projeto;
Preferencialmente resida no município alvo da escola;
Não receber qualquer outro tipo de auxílio (bolsa) durante o período de participação no projeto;
Poderá haver formação de um cadastro reserva, caso o número de candidatos aprovados exceda o
número de vagas. A Comissão de Seleção deverá, juntamente com o resultado final da seleção,
divulgar o cadastro reserva com a classificação dos candidatos;
Após o processo seletivo, será obrigatório o envio de todo a documentação inerente ao processo
seletivo, juntamente com a documentação pessoal e dados bancários dos bolsistas aprovados.
OBS: A conta corrente deverá ser de titularidade do bolsista selecionado.


Cronograma



Procedimento
Divulgação do Edital
Inscrição
Seleção
Redação
Resultado Final
Assinatura do termo
Disposições finais

Data
25.06.2014
26.06.2014 a 01.07.2014

Local

02.07.2014
03.07.2014
28.07.2014

A inscrição do candidato implica em plena aceitação das normas e condições fixadas nesse
edital, o qual pode ser objeto de aditivos e informações complementares no período de
vigência, mediante sua divulgação.

XXXXXX, __25___/__06___/2014.
Profa. Dra. Rosemeire Reis (CEDU-UFAL)

