
Seleção de bolsistas para 1º. Sem/2017 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)  

 

EDITAL Nº0061/2013/CAPES 

 

Projeto USP 

Coordenador Institucional: Émerson de Pietri (FEUSP) – (emerson@usp.br)  
 

Pré- Requisito: 

 

1) Licenciatura em Matemática ou Núcleo Geral– ICMC  

2) Licenciatura em Ciências Exatas com habilitação em Matemática ou Núcleo geral (ICMC/IFSC/IQSC 

USP) - São Carlos 

 

Seleção a ser realizada pela Coordenação Institucional e Coordenação de Área do PIBID – USP 

 

Vigência da bolsa: avaliada a cada 6 meses. 

Valor da bolsa: R$ 400,00. 

 

Requisitos dos Bolsistas 

I. ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

II. estar regularmente matriculado em curso de licenciatura nas áreas abrangidas pelo PIBID; 

III. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

IV. ser selecionado pelo Coordenador de Área do subprojeto; 

V. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado. 

 

Compromissos dos bolsistas: 

I. dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 30 (trinta) horas mensais, às atividades do PIBID, sem 

prejuízo de suas atividades discentes regulares;   

II. executar o plano de atividades aprovado (do projeto aprovado pela CAPES); 

III. manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade escolar e atuar de forma responsável em relação 

ao meio ambiente;  

IV. assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela IES no projeto e a devolver à 

CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente;  

V. apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os na Instituição onde estuda 

e na escola onde exerceu as atividades, em eventos de iniciação à docência promovidos pela Instituição e em 

ambiente virtual do PIBID organizado pela CAPES. 

Observações 

A concessão das bolsas obedecerá a critérios classificatórios que envolvem entrevista e análise de histórico escolar e 

disponibilidade do candidato. 

Em casos de desistência o bolsista será substituído de acordo com os mesmo critérios de seleção. 

 

Inscrições, enviar por e-mail os arquivos (ficha de inscrição e histórico com reprovações), para o professor 

responsável pelo projeto na sua Unidade: 

São Carlos (Matemática): Esther de. A. P. Rodrigues (ICMC-USP) – estherprado2@gmail.com 

  

 

 

Equipe responsável pela seleção dos bolsistas em São Carlos: Profa. Dra. Janete Crema Simal, Profa. Dra. Esther 

de. A. P. Rodrigues e Profa. Dra. Miriam C. Utsumi. 

 

Cronograma: 
 

Envio de inscrições: até 30/11/2016 (ficha e histórico como indicado na página a seguir) 

Entrevistas: 01/12/2016, em horários a serem divulgados. 

Divulgação dos selecionados: 05/12/2016 

Apresentação dos documentos e dados bancários: até 19/12/2016 para inserção no sistema da CAPES em 

jan/2017.

mailto:emerson@usp.br
mailto:estherprado2@gmail.com


Ficha de Inscrição para Projeto PIBID- ICMC – USP: 

 
Nome Completo:  

Curso:  

No. USP: 

CPF: 

RG: 

Endereço em S. Carlos completo (com CEP):  

Rua ou Avenida ou Alameda                               , nº     , complemento:                  Bairro:                  

CEP      São Carlos/SP 

Fone para contato: (   )             (Operadora:                       ) 

 

e-mail para contato:  

Data de Nascimento: (dia/mês/ano): 

Data de Ingresso na Graduação: (mês/ano): 

 

Horários disponíveis para o projeto no 1º semestre/2017: (caso já tenha) 

 

DADOS BANCÁRIOS: (caso já tenha): 

BANCO: B. Brasil   Nº do BANCO: 001 

 

CÓD. AGÊNCIA:         NOME DA AGÊNCIA:       (procurar o nome oficial da sua agência) 

 

CONTA CORRENTE Nº:       
 

OBS:  

**NÃO pode ser conta conjunta,  

**NÃO pode ser conta poupança  

**SÓ pode ser conta operação 001, isto é, conta individual em seu nome.  

 

O aluno SELECIONADO deverá apresentar: 

 

(1) dados da conta bancária indicados acima; 

 

(2) comprovante (cópia) de estar em dia com a justiça eleitoral, disponível no site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral/consulta-por-nome ; 

 

(3) comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp  

 

(4) comprovante dos dados bancários – cópia de extrato de conta corrente ou de cheque. 

 

****ANEXAR HISTÓRICO ESCOLAR COM REPROVAÇÕES **** 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral/consulta-por-nome
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp

