
 

EDITAL Nº02/2018 – PIBID/ PROGRAD/ UFPR 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIBID) 

 

 A Coordenação Institucional do PIBID na UFPR, programa sediado na Pró-Reitoria de 

Graduação e Educação Profissional desta universidade, no uso de suas atribuições faz saber 

aos interessados a abertura da seleção de bolsistas nos projetos dos cursos de Licenciatura do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UFPR.  

 

EDITAL SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS DO PIBID - FILOSOFIA 

 

 Estão abertas as inscrições para seleção de alunos-bolsistas para o PROJETO 

FILOSOFIA, sob coordenação do(a) Professor (a): CELSO DE MORAES PINHEIRO 

Resumo e Objetivos do Projeto: O projeto PIBID Filosofia privilegia atividades de caráter 

formativo, investigativo, dialógico e multidisciplinar. Trata-se de encontrar os meios 

adequados para promover a transposição didática dos conteúdos de Filosofia aos estudantes 

do ensino médio. 

Ações/atividades a serem desenvolvidas: 

1. ESTUDO DO CONTEXTO EDUCACIONAL: Realização de pesquisas diagnósticas buscando 

conhecer as características das escolas e suas demandas. 

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ESCOLA:  - Participação dos 

bolsistas ID nas reuniões de planejamento pedagógico, nos conselhos de classe e reuniões com 

pais; Reflexão sobre a função social da escola e as estratégias para o alcance dos seus 

objetivos; Interpretação dos encaminhamentos pedagógicos e metodológicos a partir da 

participação nos Conselho de Classe e Reuniões Pedagógicas; Participação nas Feiras de 

Ciências e Mostras de Trabalhos; Participação na Equipe Multidisciplinar reconhecendo as 

ferramentas para o enfrentamento dos Desafios Educacionais Contemporâneos; Elaboração de 

sequencias didáticas para o atendimento aos objetivos de cada subprojeto, bem como às 

necessidades de aprendizagem dos alunos da escola; Participação na construção de atividades 

pedagógicas, tendo por base pesquisas e projetos inovadores das áreas; Análise dos Índices de 

Evasão, Reprovação e Abandono, bem como as estratégias para mudanças no quadro e 

reflexos sobre o Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); Organização e 

confecção de materiais didáticos com materiais alternativos para utilização nas aulas e suporte 

para as Salas de Recursos; Utilização da Biblioteca escolar para atividades de pesquisa ou 



encaminhamentos pedagógicos como aulas de leituras específicas e atividades diversas; 

Desenvolvimento de aulas de reforço escolar no contra turno. 

3. ATIVIDADES DE AÇÃO DOCENTE: Com orientação da coordenação de área e 

acompanhamento dos supervisores, os bolsistas ID deverão planejar, executar e avaliar 

estratégias didático pedagógicas (por exemplo: oficinas, feiras de ciências, ciclos de debates, 

mostras de cinema, exposições etc.) e construir e aplicar materiais didáticos em várias 

linguagens e mídias (como textos, vídeos, quadrinhos, documentários, blogs ou websites, 

jornais etc.). 

4. ATIVIDADES DE REFLEXÃO DA AÇÃO DOCENTE: Registro e sistematização das 

atividades realizadas nas escolas. Tais registros acontecerão por meio da elaboração de 

portfólios, diários de bordo e mídias virtuais para avaliação e discussão das estratégias 

utilizadas. 

5. ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES: As atividades preveem a interdisciplinaridade, seja 

em oficinas, jogos, semanas culturais ou por meio de jornais ou outra mídia que permita o 

estabelecimento de comunicação entre os sujeitos e escolas das diversas áreas/disciplinas. 

Número de vaga: 24 

Período de inscrição: de 27/06 a 27/07/2018  

Como fazer a inscrição:  

1. enviar documentos preenchidos para o seguinte endereço eletrônico: 

pibidfilosofiaufpr@gmail.com 

2. escrever, no corpo do e-mail, o(s) motivo(s) de sua inscrição, bem como suas expectativas 

no PIBID. 

3. declarar estar ciente da necessidade de tempo disponível para o Programa (um período na 

UFPR/semana (2ª à tarde) + um período nos colégios/semana (dias a serem definidos pe los 

professores supervisores dos colégios). 

4. Inserir, no corpo do e-mail, cronograma semanal de atividades (aulas, cursos, demais 

atividades, etc).  

Documentos necessários: 

 1) Formulário de inscrição (Anexo I)  

2) Comprovante de matrícula ou histórico escolar  

 

 

Prof. CELSO DE MORAES PINHEIRO 

Coordenador do Projeto 

mailto:pibidfilosofiaufpr@gmail.com


 

 

ANEXO I 

PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PIBID/UFPR 

Nome completo:  

Disciplina/Projeto: 

Endereço:__________________________ Nº:________ Complemento:_______ 

 CEP:___________ Cidade:_____________  

Nº de Matrícula (GRR): 

Nome do Curso: 

Ano de ingresso: 

Previsão de Conclusão: 

E-mail: 

Telefone: Fixo ou Celular: 

CPF: 

RG: 

Nacionalidade: 

Data de Nascimento; 

Nome do Banco*: Código do Banco*:  

Nº de Conta Corrente*: 

Nome da Agência*: 

Nº da Agência (com DV)*: 

Recebe alguma bolsa: ( ) Não ( ) Sim. Qual?________________________________  

Observação: * Conta Corrente (não pode ser conta de investimento ou de poupança. Caso seja 

conta conjunta, o bolsista deve ser o titular) 


