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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

PROJETO HISTÓRIA 1 DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM 

“REPENSANDO CULTURAS E IDENTIDADES CULTURAIS 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
(edital retificado em 06 de março de 2015, com prorrogação no período de 

 
 
A coordenação do Projeto História 1 do PIBID
Bacharelado-Licenciatura em Históri
estarão abertas inscrições para seleção de bolsistas no Projeto História 1 do PIBID
UFPR. 
 
O presente edital complementa o 
UFPR (disponível em http://www.pibid.ufp
suplementares às aqui apresentadas.
 
 
1 – Do número de vagas: 
- 1 vaga aberta pelo Edital nº 03/2012 
aberta por conta de vacância de bolsista que se graduou no curso)
 
OBS: os candidatos aprovados serão classificados e poderão ser chamados, durante a 
vigência deste edital, para preencher vagas abertas por substituição de bolsistas.
 
2 – Dos recursos financeiros, duração da bolsa e carga horária:
- O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e será concedida, diretamente aos
beneficiários, pela CAPES e, somente, durante a execução do programa;
 – A duração da bolsa é de dois anos, com possibilidade de prorrogação de mais 2 
anos. 
– O período de duração da bolsa 
estabelecidas pela CAPES ao longo ou após o encerramento da vigência deste edital;
– Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas. Essa disponibilid
 
3 – Dos requisitos para candidatar
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

PIBID/UFPR 
 

PROJETO HISTÓRIA 1 DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM 
HISTÓRIA: 

 
“REPENSANDO CULTURAS E IDENTIDADES CULTURAIS NO ENSINO DE 

HISTÓRIA” 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
(edital retificado em 06 de março de 2015, com prorrogação no período de 

inscrições) 

A coordenação do Projeto História 1 do PIBID-UFPR e a coordenação do Curso de 
Licenciatura em História fazem saber que entre 25/02/2015 e 06/03/2015 

estarão abertas inscrições para seleção de bolsistas no Projeto História 1 do PIBID

O presente edital complementa o Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ 
http://www.pibid.ufpr.br), no qual se encontram informações 

suplementares às aqui apresentadas. 

 
Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR (vaga 

aberta por conta de vacância de bolsista que se graduou no curso)

candidatos aprovados serão classificados e poderão ser chamados, durante a 
vigência deste edital, para preencher vagas abertas por substituição de bolsistas.

Dos recursos financeiros, duração da bolsa e carga horária: 
400,00 (quatrocentos reais) e será concedida, diretamente aos

beneficiários, pela CAPES e, somente, durante a execução do programa;
A duração da bolsa é de dois anos, com possibilidade de prorrogação de mais 2 

O período de duração da bolsa poderá ser prorrogado ou reduzido por força de normas 
estabelecidas pela CAPES ao longo ou após o encerramento da vigência deste edital;

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da inscrição.

Dos requisitos para candidatar-se à bolsa: 

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

PROJETO HISTÓRIA 1 DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM 

NO ENSINO DE 

(edital retificado em 06 de março de 2015, com prorrogação no período de 

UFPR e a coordenação do Curso de 
a fazem saber que entre 25/02/2015 e 06/03/2015 

estarão abertas inscrições para seleção de bolsistas no Projeto História 1 do PIBID-

PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ 
, no qual se encontram informações 

PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR (vaga 
aberta por conta de vacância de bolsista que se graduou no curso);  

candidatos aprovados serão classificados e poderão ser chamados, durante a 
vigência deste edital, para preencher vagas abertas por substituição de bolsistas. 

400,00 (quatrocentos reais) e será concedida, diretamente aos 
beneficiários, pela CAPES e, somente, durante a execução do programa; 

A duração da bolsa é de dois anos, com possibilidade de prorrogação de mais 2 

poderá ser prorrogado ou reduzido por força de normas 
estabelecidas pela CAPES ao longo ou após o encerramento da vigência deste edital; 

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
ade deverá ser declarada no ato da inscrição. 
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- Ser brasileiro(a) ou possuir visto de permanência definitivo;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Ser estudante devidamente matriculado no Curso d
Licenciatura; 
- Esta cursando a partir do terceiro semestre do curso de História Bacharelado
Licenciatura; 
– Não receber bolsa similar (IC, PIBIC, PET, Permanência etc.), concedida por qualquer 
outra pró-reitoria, instituição ou órg
 – Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da inscrição;
- Apresentar desempenho acadêmico satisfató
- Concordar com os deslocamentos às escolas nas quais o projeto é realizado;
- Conhecer e concordar com os Termos estabelecidos neste e no 
PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR.
 
 
4 – Das inscrições e do processo de seleção:
 
Documentos a serem entregues no ato da inscrição:
 
a) Ficha de inscrição preenchida 
PROGRAD/ UFPR. 
b) Declaração de conhecimento do 
PROGRAD/ UFPR, anexa ao mesmo.
c) Tabela de horários disponíve
Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
d) Histórico Escolar atualizado
e) Cópia de documento de identidade (RG ou equivalente);
f) Cópia do CPF ou de documento que contenha o número do
g) Carta dirigida à Coordenação do PIBID
Bellotti e Prof. Dr. Clovis Gruner 
- Manifeste o interesse pelo PIBID, explicando as razões pelas quais se interessa pelo 
projeto (anexo); 
- Avalie sua possibilidade de cumprir os Compromissos do Bolsista PIBID/UFPR, 
expressos no Edital nº 03/2012 
- Ressalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir com a equipe 
que desenvolve o subprojeto.
 
4.2 Do período e local para inscrição
- Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria da Coordenação do Curso 
de Graduação em História-Bacharelado
11/03/2015, das 13:00 às 18:00 horas.
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

Ser brasileiro(a) ou possuir visto de permanência definitivo; 
Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

Ser estudante devidamente matriculado no Curso de História Bacharelado

Esta cursando a partir do terceiro semestre do curso de História Bacharelado

Não receber bolsa similar (IC, PIBIC, PET, Permanência etc.), concedida por qualquer 
reitoria, instituição ou órgão de fomento, estadual, municipal ou federal;

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da inscrição;

Apresentar desempenho acadêmico satisfatório; 
Concordar com os deslocamentos às escolas nas quais o projeto é realizado;
Conhecer e concordar com os Termos estabelecidos neste e no Edital nº 03/2012 

PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR. 

Das inscrições e do processo de seleção: 

serem entregues no ato da inscrição: 

a) Ficha de inscrição preenchida – Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ 

b) Declaração de conhecimento do Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ 
, anexa ao mesmo. 

c) Tabela de horários disponíveis para realização de atividades do subprojeto 
PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR 
atualizado; 

e) Cópia de documento de identidade (RG ou equivalente); 
f) Cópia do CPF ou de documento que contenha o número do CPF; 
g) Carta dirigida à Coordenação do PIBID-História – Profa. Dra. Karina Kosicki 
Bellotti e Prof. Dr. Clovis Gruner – na qual o/a candidato/a: 

Manifeste o interesse pelo PIBID, explicando as razões pelas quais se interessa pelo 

Avalie sua possibilidade de cumprir os Compromissos do Bolsista PIBID/UFPR, 
Edital nº 03/2012 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR;

Ressalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir com a equipe 
que desenvolve o subprojeto. 

4.2 Do período e local para inscrição 
Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria da Coordenação do Curso 

Bacharelado-Licenciatura, entre os dias 24/02/2015 e 
11/03/2015, das 13:00 às 18:00 horas. 

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

e História Bacharelado-

Esta cursando a partir do terceiro semestre do curso de História Bacharelado-

Não receber bolsa similar (IC, PIBIC, PET, Permanência etc.), concedida por qualquer 
ão de fomento, estadual, municipal ou federal; 

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da inscrição; 

Concordar com os deslocamentos às escolas nas quais o projeto é realizado; 
Edital nº 03/2012 – 

PIBID/COPEFOR/ 

PIBID/COPEFOR/ 

is para realização de atividades do subprojeto – anexa ao 

Profa. Dra. Karina Kosicki 

Manifeste o interesse pelo PIBID, explicando as razões pelas quais se interessa pelo 

Avalie sua possibilidade de cumprir os Compromissos do Bolsista PIBID/UFPR, 
PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR; 

Ressalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir com a equipe 

Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria da Coordenação do Curso 
24/02/2015 e 
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4.3 Banca da Seleção: 
A seleção será realizada por comissão assim composta:
 
Titulares: 
Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotti 
Prof. Dr. Clovis Gruner (DEHIS)

 
4.4 – Critérios para seleção
Na seleção serão considerados:
 
- prioritariamente, o interesse em
à coordenação e em entrevista realizada com a banca designada; e o desempenho 
acadêmico indicado pelo IRA.
- as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 
projeto; 
 
As entrevistas serão realizadas, por ordem de inscrição em data a ser divulgada no 
dia 12/03/15 em edital e no site da graduação em História
 
Os resultados serão divulgados em edital disponível no Departamento de História
UFPR, na rua General Carneiro, 460 
PR , e na página do curso de Graduação do Departamento de História 
(http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/graduacao/
 

Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotti
Coordenadora do Projeto História 1 PIBID

EDITAL Nº 03/2012

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

A seleção será realizada por comissão assim composta: 

Dra. Karina Kosicki Bellotti – (DEHIS) 
Prof. Dr. Clovis Gruner (DEHIS) 

 

Critérios para seleção 
Na seleção serão considerados: 

o interesse em participar do projeto, expresso em carta endereçada 
à coordenação e em entrevista realizada com a banca designada; e o desempenho 
acadêmico indicado pelo IRA. 

as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 

entrevistas serão realizadas, por ordem de inscrição em data a ser divulgada no 
dia 12/03/15 em edital e no site da graduação em História 

Os resultados serão divulgados em edital disponível no Departamento de História
UFPR, na rua General Carneiro, 460 – 6º andar – edifício D. Pedro I- Centro
PR , e na página do curso de Graduação do Departamento de História 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/graduacao/). 

Curitiba, 06 de março de 2015.
 
 
 

Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotti 
Coordenadora do Projeto História 1 PIBID-UFPR 

 

 

 

 

 
 

03/2012 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

participar do projeto, expresso em carta endereçada 
à coordenação e em entrevista realizada com a banca designada; e o desempenho 

as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 

entrevistas serão realizadas, por ordem de inscrição em data a ser divulgada no 

Os resultados serão divulgados em edital disponível no Departamento de História-
Centro-Curitiba-

 
06 de março de 2015. 

UFPR 
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SELEÇÃO DE

 
 
A Pró-Reitoria de Graduação
Políticas de Formação de Professores
para seleção de bolsistas do
seguintes cursos de licenciatura:

Cursos de licenciatura
Artes 

Ciências 
Educação Física 

Física 
Geografia 
História 

Letras-Espanhol 
Letras-Português 

Linguagem e Comunicação
Matemática 
Pedagogia 

 
Para a seleção dos candidatos
parâmetros e normas: 
1.  DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

1.1 – O PIBID tem 
educação básica, especialmente

a) Valorizar
carreira docente;

b) Promover

c) Promover
federal com a
formação docente

d) Elevar
de professores
educação superior;

e) Estimula
no ensino fundamental
que elevem a

f) Fomentar
inovador, que
e que se orientem
ensino-aprendizagem;

g) Valorização
para a construção
educação básica;

h) Proporcionar
experiências 
realidade local

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

DE ESTUDANTES BOLSISTAS DO PIBID

Graduação e Educação Profissional da UFPR, por meio da
Professores (COPEFOR), faz saber que estão abertas
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação

licenciatura: 
licenciatura Campus Nº de bolsas(*)

Litoral 05
Litoral 15

 Curitiba 15
Curitiba 05
Curitiba 15
Curitiba 15
Curitiba 15

 Curitiba 22
Comunicação Litoral 15

Curitiba 15
Curitiba 15

Total 162

candidatos às bolsas acima referidas, ficam estabelecidos

PROGRAMA 
 por objetivo geral incentivar a formação de professores

especialmente para o ensino médio e, por objetivos 

Valorizar o magistério, incentivando os estudantes 
docente; 
Promover a melhoria da qualidade da educação básica;

Promover a articulação integrada da educação superior
a educação básica do sistema público, em proveito

docente inicial; 
Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à

professores nos cursos de licenciaturas das instituições
superior; 

Estimular a integração da educação superior com a 
fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos

a qualidade do ensino nas escolas da rede pública;

Fomentar experiências metodológicas e práticas docentes
que utilizem recursos de tecnologia da informação e
orientem para a superação de problemas identificados

aprendizagem; 
Valorização do espaço da escola pública como campo
construção do conhecimento na formação de professores

básica; 
Proporcionar aos futuros professores participação

 metodológicas e práticas docentes inovadoras, 
local da escola. 

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

PIBID 

da Coordenação de 
abertas as inscrições 

Iniciação à Docência nos 

bolsas(*) 
05 
15 
15 
05 
15 
15 
15 
22 
15 
15 
15 

162 

estabelecidos os seguintes 

professores para a 
 específicos: 
 que optam pela 

básica; 
superior do sistema 

proveito de uma sólida 

à formação inicial 
instituições federais de 

 educação básica 
projetos de cooperação 
pública; 

docentes de caráter 
e da comunicação, 

identificados no processo 

campo de experiência 
professores para a 

participação em ações, 
 articuladas com a 
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2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 – O valor da bolsa
diretamente aos beneficiários,
programa. 
2.2 – A duração da 
atividades do PIBID/UFPR.
2.3 – O período de duração
normas estabelecidas pela 
edital. 

3 – DOS REQUISITOS E DAS
3.1 – Requisitos para 

3.1.1 – Ser brasileiro
3.1.2 – Estar 
3.1.3 – Ser estudante
3.1.4 – Não receber
concedida por
estadual, municipal
3.1.5 – Dedicar
demais atividades
ato da inscrição.

3.2 – Cada coordenação
correspondentes, poderá
ampliá-los numericamente
às especificidades dos
3.3 – Compromissos do

3.2.1 – Participar
3.2.2 – Fazer
e/ou diário de
coordenador do
3.2.3 – Participar
plano de trabalho
3.2.4 – Participar
coordenação 
3.2.5 – Inscrever
desenvoltura 
para o gerenciamento
participantes;
3.2.6 – Apresentar
documentos solicitados
coordenador do
3.2.7 – Auxiliar
PIBID/UFPR 
divulguem e disseminem
3.2.8 – Produzir
trabalho (artigo,
didáticos ou propostas
outros) para disseminação
do PIBID/UFPR.

 
 
 
4 – DAS INSCRIÇÕES E DO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

FINANCEIROS E DURAÇÃO DAS BOLSAS 
bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 

beneficiários, pela CAPES e, somente, durante

 bolsa será de 24 (doze) meses, a contar a partir
PIBID/UFPR. 

duração da bolsa poderá ser prorrogado ou reduzido por força de 
normas estabelecidas pela CAPES ao longo ou após o encerramento 

DAS RESPONSABILIDADES 
 os candidatos à bolsa PIBID/UFPR: 

brasileiro ou possuir visto de permanência definitivo;
 em dia com as obrigações eleitorais; 

estudante devidamente matriculado em curso de graduação;
receber bolsa similar (IC, PIBIC, PET, Permanência

por qualquer outra pró-reitoria, instituição ou órgão 
municipal ou federal; 

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem
atividades acadêmicas. Essa disponibilidade deverá 

inscrição. 
coordenação de curso, em acordo com a coordenação

poderá acrescer novos requisitos aos anteriores, tanto
numericamente quanto no sentido de torná-los mais restritivos

dos respectivos cursos. 
do Bolsista PIBID/UFPR: 

Participar integralmente das atividades do PIBID; 
Fazer registros semanais de suas atividades em caderno

de registro, sob orientação do professor supervisor
do projeto; 

Participar do planejamento e da execução das atividades
trabalho do PIBID; 
Participar de reuniões administrativas periódicas 

 do projeto e pela coordenação institucional do PIBID/UFPR;
Inscrever-se, consultar regularmente e capacitar-se 

 os dispositivos eletrônicos (e-mail, Moodle, blog
gerenciamento do programa e a comunicação

participantes; 
Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas

solicitados pela coordenação institucional do PIBID/UFPR
do seu respectivo projetos; 

Auxiliar os professores supervisores e os professores coordenadores
 na apresentação em eventos acadêmicos de
disseminem resultados alcançados pelas ações do

Produzir individualmente ou em grupo, a cada ano,
(artigo, relato de experiências didáticas, produção

propostas metodológicas para o portal do professor
disseminação e divulgação dos resultados alcançados

PIBID/UFPR. 

 PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

 será concedida, 
durante a execução do 

partir do início das 

ou reduzido por força de 
 da vigência deste 

definitivo; 

graduação; 
Permanência etc.), 

 de fomento, 

sem prejuízo de suas 
 ser declarada no 

coordenação dos projetos 
tanto no sentido de 

restritivos para atender 

caderno de campo 
supervisor ou do professor 

atividades previstas no 

 convocadas pela 
PIBID/UFPR; 
 para utilizar com 

blog etc.) utilizados 
 entre os seus 

desenvolvidas e demais 
PIBID/UFPR ou pelo 

coordenadores do 
de trabalhos que 
do PIBID/UFPR; 

ano, ao menos um 
produção de materiais 
professor do MEC, entre 
alcançados pelas ações 

CANDIDATOS 
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4.1 – O período de seleção,
(exames, entrevistas 
4.2 – Caberá a cada coordenação
locais e  requisitos 
procedimentos de seleção
4.3 – Além do número
comissões julgadoras
de reserva para eventuais

 
5 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

5.1 - Para a inscrição
documentos abaixo: 

5.1.1 – Formulário
5.1.2 – Cópia
histórico escolar

 

Coordenação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

seleção, que inclui inscrições e realização do processo
 etc.), será de 17 a 13 de julho de 2013. 
coordenação de curso determinar, em edital específico,
 adicionais para a inscrição, bem como os instrumentos

seleção e a composição da comissão julgadora. 
número de vagas constantes na tabela 1 do caput

julgadoras poderão selecionar e classificar candidatos para
eventuais substituições ao longo da vigência do projeto.

NECESSÁRIA 
inscrição dos candidatos à bolsa é necessária a apresentação

 
Formulário de inscrição preenchido e assinado - (Anexo
Cópia de comprovante de matrícula no semestre em
escolar atualizado. 

Curitiba, 17 de junho 

 
 
 
 

Prof. Eduardo Salles O. Barra 
Prof. Emerson Roukolski 
Profa. Adriane Knoblauch 

Coordenação Institucional do PIBID na UFPR 

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

processo de seleção 

específico, os prazos, 
instrumentos e os 

caput deste Edital, as 
para comporem listas 

projeto. 

apresentação dos 

(Anexo I); 
em andamento ou 

 
 

17 de junho de 2013. 
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PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 
 
 
Disciplina/Projeto: 
 
 
Endereço: 
 
 
Complemento: 
 
 
Nº de Matrícula (GRR): 

E-mail: 

CPF: 
 
Nacionalidade: 
 
Nome do Banco*: 

Nome da Agência*: 
 
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)

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

ANEXO I 
PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PIBID/UFPR 

Nº:

CEP: Cidade:

Nome do Curso: Ano de 
 

Previsão de 
Conclusão:

Telefone: 
 
Celular: 
 
RG: 

Data de Nascimento: Sexo:     Fem.

Código do Banco*: Nº de Conta Corrente*:
 

Nº da Agência (com DV)*:
 

( ) Não   ( ) Sim. Qual?________________________________ 
______________________________           

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

conjunta, o bolsista deve ser o titular) 

 

 

 

 

 

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Nº: 

Cidade: 

Ano de ingresso: 
 

Previsão de 
Conclusão: 

Fem. (    )     Masc. (    ) 

Nº de Conta Corrente*: 

Nº da Agência (com DV)*: 

* Conta Corrente (não pode ser conta de investimento ou de poupança. Caso seja conta 
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Declaro: 1) Conhecer o Edital nº 03/2013 expedido pela

PIBID/COPEFOR/PROGRAD/UFPR, especificando requisitos mínimos exigidos para o presente 

processo seletivo; 2) Ter disponibilidade de, no mínimo 30 horas mensais, para se dedicar às 

atividades do PIBID/UFPR. Assim sendo, declaro 

Edital para todos os efeitos avaliativos e seletivos.

 

 

 

 

 
HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA AS 

Assinalar no quadro abaixo os horários disponíveis (PIBID), os horários de aula (AULA) e, se 
for o caso, os horários de trabalho (TRABALHO):
 
Turno/Dias 
da Semana 

Segunda-
feira 

 
Manhã 

 

 
 

 
Tarde 

 

 
 

 
Noite 

 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro: 1) Conhecer o Edital nº 03/2013 expedido pela Coordenação Institucional do 

PIBID/COPEFOR/PROGRAD/UFPR, especificando requisitos mínimos exigidos para o presente 

processo seletivo; 2) Ter disponibilidade de, no mínimo 30 horas mensais, para se dedicar às 

Assim sendo, declaro aceitar submeter-me integramente ao disposto no 

Edital para todos os efeitos avaliativos e seletivos. 

____________________, _____/_____/_____________

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 
 

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA AS ATIVIDADES DO PIBID/UFPR
  

Assinalar no quadro abaixo os horários disponíveis (PIBID), os horários de aula (AULA) e, se 
for o caso, os horários de trabalho (TRABALHO): 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta

   

   

   

 

PROFISSIONAL 
– PIBID/UFPR 

Coordenação Institucional do 

PIBID/COPEFOR/PROGRAD/UFPR, especificando requisitos mínimos exigidos para o presente 

processo seletivo; 2) Ter disponibilidade de, no mínimo 30 horas mensais, para se dedicar às 

me integramente ao disposto no 

____________________, _____/_____/_____________ 

ATIVIDADES DO PIBID/UFPR 

Assinalar no quadro abaixo os horários disponíveis (PIBID), os horários de aula (AULA) e, se 

Sexta-feira Sábado 

  

  

  


