
Aproxra cr daenvolviments da Programa 
Xiastitucionai de Bolsas de Iniciação 5 
Docência - P B D  na kTnàversidade Federal 
do Maranhão, de acorbs com Edita! 
@ ~ ~ E S / @ E B  No 82C009 e d% outras 
providências. 

O Vice-Reitor da Universidade Federa! do Maraniião, na quzlidade de 
PRESgIbENTE EM EWERCXCXQ DO ~2BNSEtHO DE ENSLVO, PESQLXSA E 
EXTENSÃO, no uso de suas atribuições estatutarias e regimentais, 

Considerando a Portana Normaaiva ne 09, de 38 de jinn5o de 2009 + ~ e  
institui c Plmo Nacional de Formaqãc dos Professores da Educacão Básica no âmbi~o do 
Ministério da Educação, Porta2a No 122, dz 16 de setembro de. 2009, que institui .J Prsgraxa 
Instituciooa! de Bclsas de Iniciaqão à DucGncia - PE3D no âmbitc da CAPES, e Edhal 
CAPESDE3 No 02/2009, que toma público o recebimento de propostas dos Ihistl.tuições 
Públicas de Educagáo Superior cmteízdo pr3jetos de iniciagão a decência, de  25 de setembro 
de 2009; 

Considazndo c f  necessidade czda vez maior de -iornefitar a iniciasão à 
doc6nciâ de estudan;es e preparar a forrnaggo de docentes em nkel superior, ein cursos de 
l icez~iztxa presencia1 plena, para atuar na educagão básica pública, 

Considerando finaimeilte, o que consta do Processo no 13387/2009-Q3; 

Art. I" Iristitiiir e regdibrnentar  programa hstiiricisnal de ,R-isss de 
hiciação a Docência - P B D  na Universidade Federal do h4sranhã0, 

nos temos do e Edita1 CAIPESIDEB No 0212009. 

A&. 2" São objetivos do Programa: 
a) Eqcentivar a formação de professores pzra a cduczção bksica? 
contri5uindo para a elevação da qualidade da escda pcbiica, 
b) Valorizas o ozgi stk-io, incentivando os estttdarltcs q m  opa i i  pela 
carreira docente; 
c) Eievar Ê. qualidade dis âcões wadêrnicas voítadas i formaqãc, 
Inicial de professores nos ci~rs-sus de Iicenci~ts~ra 6,s insti:uiqões 



d) Inserir os 1icencia.zdos no cotidiano de escolas da rede pública dc 
educação, promovendo a integração entre e&dcacão szperior e 
educação básica; 
e) Proporcionar âos &mros professores pa~eicipaqão e n  expePiSr,cias 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovado; e 
interdisciplinar e qqiae busquem a sqeração de problemas identificados 
no processo de ensino-aprendizagem

j 

levando em considera~ão o 
IDEB e o desempei-iho da escola em avaliações nacion~is, cono 
Provinha Rrasií; Prova Brasil, SAEB, EI\.%M, entíe sidras: e 
f )  Iricentivar escolas ghblicas de educação básicã, tornando-as 
protagonistas nos processos forrxitivos dos estudantes das 
licenciaturas; mobilizando seus professores como co-fornadores dos 
futuros professores. 

No desenvolvimento dc. programa caber; a UFMA: 
a) Divxlgar Junto às Licenciaturas e a Secretaria de Educação do 
Estado o Edital do PIBD; 
b) Indicar um profess~r coordenador do projeto, respocskJel pcr sua 
execuqão perafite a instituiqão; 
c) Possibilitar reuniões durante o planejarnento, a e-xcecãr,, o 
acompanhamento e a avaliação do Programâ; 
d) Indicar, por meio das Coordenações de Cursos, c docente 
coordenador de cada hrea de firmacão de professsres col.;temp!ado PO 

Oroj eto; 
e) Elaborar o projeto institucional de iniciação à docência, 
f )  Selecionar os professores supervisores, responsáveis ~ e I a  
supervisão da atuâçao dos bolsistas rias escolas, 
g) Selecionar os ahinos bolsistas do Programa; 
h)  acompanha^, justo aos coordenadores de sub-projeto por meio do 
coordenador institucional, o desenvolvimento inipactc 3 resultados dos 
trabalhos, bem coniv as dificuldades enfrectadas. 

Caberá as escolas parceiras: 
a) Pasticipor, por meio de representame; do prwesso de 
planejamento, a exceção, o acompanhamento e a avaliâção do 
Programa; 
b) Possibilitar o presença e ahiação dos professores coordenadores de 
áreas e dos bolsistas; 
c) Favorecer a pa&ici.pa$io efettiva dois professords superuisores; 
d) Disponibilizar os espagcs de was dependências para as atividades 
do Prograna. 1 1  i 



Art. 5" As despesas com o PBD conerã9 a conta da dotação orçamentáriz 
consignada no Orçarne;lt3 Geral da CAPES, previstas no Programa 

"1443 - Qualidade na Escola - A ~ ã o  O O 9 E  - Concessão de Bolsa de Pniciâção B Eocêiicia 
\?f33D j". 

5 l" Entende-se por Bolsa de I~iciacão à Dochcia 2. atividade remanerada 
c o n  auxílio fin2nceirv mensal, por períado de 12 (doze) meses, 

renovável, de acordo com critirios estabelecidos em edita1 específico, prestada por estudante 
de curso de yaduação de iicenciattrra plena presencia1 da UrpuW mediante assinatitia de 
Termo de Compromisso, devidamente assinado e registrado na Pró-Reitoria de Ensino 

9 O coordenador izstiiu~ionat, de pmjcto é o docente dz Unlversida6~ 
Federal do Maranhão qEe coordena o projeto insiitucional. 

§ 3" 0 s  coordenadores de áreas são os docentes responsãveis pela 
coordenaçâo dos subpão-ietos nas áreas de conhecimento se!ecionad.s 

pela UFMA. 

9 ao Os bolsistas de sviren7isão sZo professores das escolas púbiicas 
estaduais e do Colégio Universitirio, pcrrticipantes do projeto 

institucional, apoiados e designados para saipervisio~ar zs ztivldades dos boIsistas de 
iniciacoo à docêncàa. 

tj 5" As bolsas de iniêiagão a docEncia serã9 coãlce6idas pela LTMA em 
cotas com validade de doze meses, cobrindo o períod3 de agosto a 

julho, e terão por base os valores equivalentes âos praticados na política universitária de 
cosicessão de bolsas de iniciação científica. 

tj 6" Os critérios a serem observados para admissão de bolsistas serão os 
estabelecidos por catrgorias, de acordo com o disposto nesta 

Kesohção. 

Art. 6" Para ser bolsista de iriiciação a d~cêficia, no âmbito deste Programa, o 
estudante deverá. atender aos critilios a ses i r ,  cxja clussificaqãc. 

Ear-se-a pela análise do histórico escolar da/a can&dato/a.: 
a) Ser brasileiro ou possuir visto permane~te no Pais; 
bj  Estar rewlarme~te matriculado e inscrito em disciplinas em cmso 
de licenci&ws plena presencia1 da UFMA; 
c) Estar em dias com as obrigações eleitorais; 
d) Estar apto 2 inicias as aiividades relativas ao projeto táo 1030 ele 
seja aprovado peia CAPES; 
e) Dedicar-se; no períodr? de vigência da bolsa, eexciusivarnente AS 
atividades do P B D ,  no mínimo 39 ( i r i~ ta)  I-ioras rn-ensais, sem 
prejuizo de sEas aiividades discentes regdares; 

- . .  ~.. _ -- ~~ -.--- ~ - . .. ~ . - - - -. ... -. . .. . . . - - 
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p) Ser selecionado peic caorctenador de krea do su5projeto; 
h) Apresentar carta de motivação justificando seu interesse em â*âi 
firturamente nz edticacão básica. pGbiica; 
i) Não ser bdsista de outro programa desenvolvido pela LFMA. 

O ccordenadêlr inscitucional de prajeio e coordecador d e  k e a  de  
conhecimento na ambito do Programa, deverão: 
a) Pertencer ao quadro efetivo da instituiqão; 
b) Estar em efeijvo exercicio no magistkrio 6a eciucagão superior 
púbiica; 
c) Ser docente de curso de :3cencáatiira; 
d) Ter experiê~ciã corriprovada na formação de estudantes e na 
execucão de projztos de ensi~o; 
j Possair experiencia mínima de três anos EQ ~rrgistkrio supeíigr. 

Os bolsistas de s~pervisãs deverão resguardar as especificidades dos 
docentes das escolas vineuiadas à Edacaqão do Campo, a saber: 
a) Ser profissionais cio magistkrio da educacão básica, em ezeiivo 
exercício, na rede pública; 
b) Estar em exercício há peio menos dois anos na escclz vinculada 2o 
projeto PWD, com prática efetiva de szla de aula; 
c) Ser, preferenciaimerite, docente das disciplinas relacionadas aos 
cursos de licermciatura ganicipante do PBD; 
d) Participar como 60.-formador do bolsista de iniciação à dncGnciu: 
em d c d a ç i i o  com o cmdenacior de kea; 
e) Ser z~zduado n G  curso de licenciatura participante do P.BD; 
f) Dispor de tempo para participar ativamente do prcjeto; 
g) Não estar exercendo cargo de gestão; 
h) Kêo ser bolsista cie outros programas; 
i) Apresenkr carta de motivaçZa justificando SEU interesse em zt'tuar 
no P B D .  

Caberá ao coordznador instituciosgal de Piojetn- 
a) Responder pela coordenagão gzrai do PIBD perame as instsncias 
superiores dz WlMQh, da Secretaria de EdUcaGo e da C M Z S ;  
b) Cmantir e aconpnhar o pianejame~to, a organizaqiio e execqãc 
das aiividades previstas no projeto, quer as de natureza coletiva quer 
aquelas executadas na esfera dos difkrentes scibprojctos, 
c) Negociar com as autoridades da rede pública a participa@c da.: 
escoias no P B D ;  
d) Selecionar os coordenadores de áfea., 
e) Identificar as escolas públicas onde os aimos exercerão m a s  
crtividades; 
f) Ser o tituiar do kuxílic Finznceiro i Pesqtiisador - ALWE 



- 
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g] E!abor&- e e e n a ~ ~ i n h ~ r  ir CAPES relztório 6a.s .st~-t-~dad~s 
desenvolvidas 20 âmbito d~ projeto institucionzl ccono um tedo> 
conforme item 9 do Etiitd CAPES~DEB Xc Oii2GG9; 
h) Artimlar docentes de diferentes áreas, visando as deseniioiviíxenito 
de atividades integradas na escola cozveniãda e o pramoqão da 
forrnaqão interdiscipti~ar; 
i) Responsabilizar-se pelo cadastrarnento completo dos alurios, dos 
ccrardenadorer (inclugiy 0 &tt) e pr~~fessores sgperjisores vincslados 
ao projeto, conforme orientaqão, mantendo esse cadastro atoiâlizads 
junto à CAFES; 
j) Homologar rnensainerite o pa~êmenzo dos bolsistas de zcordo ~ o m  
cronograma estabelecido pela CAPES; 
k) Informar 2, CLAPf-:S toda e qualquer substituição, inc!uçG ao OY 

desistência de coordenadores de área e professores supeníisores, bem 
como de bolsistas de inisiaçzo à dncêmia vinvulzdos ao projete! sob 
m a  coordenaçãa; 
I j  Elaborar relatórios sobre o Programa, bem como sobre a. 
participacão dos coordenadores de A:ea e professsores su~ervisores, 
repassando-os anualmente à CAPES; 
rn) Garantir a capacitação dos coordezadcres de Aíea nas ncrmas e 
procedimentos do P B D ;  
n) Redizaz o aco;i~píi'nharne~to técnico-pedagógico do I r o g ~ ~ m a ;  
o) Participar da serninArios e encontros do P W D  prorn~vidos pela 

" .  
C.APES, realizando tadrrs as ztividades pre~iistlq tanto presei_c;azs 
quanto a distância, caso houver; e 
p) Enviar à CAPES documentos 6e zcon?.pâr,hamentc dês atiG6ades 
dos bolsistas de iniciação à docêncla sob sua orlentzcão, sempre q.= %v 

forem solicitado S. 

Art. gG Caber5 aos bolsistas c.r;iiordenâdores de krea: 
a) Responder pela coordenação geral do subproje-to dr; &~-er, e IIC 

cmammrs em que estiver situado, perante a coordenação institucinnsi; 
b) Garzntir; acornparchzr e registrar o pianejament-, e crgmiza.qão r: a 
execucão das atividades previstas no subprojeto; 
c) Constituir e p a t i c i i p  de corniss5es de seieqãu de bolsistas de 
iniciacão à doçcncia e de supervisares para &e!a-ern n c  s~bpr~ je io ;  
d) 0rieri:â~ e ctcompznhar a âtuação dos bolsistas de inkioqãi: à 

A - ,  . . decência, inc!~isive a fi-eqi~enc~a 3s ate'nvlcla-des e a t u a  cs~Gun.iarne~~t,e 
c.om os supzrvisores das escolas eilvolvidas, sempre ílo â~Ylito do 
subprojeto que coorde~á; 
e) Apresentar ao coordenaiior instiruriona! relatono mu23 ccntesd-2 
descriqões, analise e avaliação do desenv~lvimeato do sibpr~jeto que 
coordena; 

Ma~ter  o coardenador institrrcio~al i&fsrmado de teda e yu&ilq;?w~ 
- 1 - - n - *  substituig50, i g ~ i u ~ ã ~  ou c.-siste-,ci-, ae grnfessores sqrn~iscres, bel- 

corno Ce.bojsisr:as de igciugão à óc_j&ciz de sua área: 



6 
gj Elâbsrê~ rrvIat6~os scbre o Progam~,  ben como sobrc a 
participação dos professores supenlisores, repassando-os ao 
coordenador institucionzl do proje'bo; 
El) Garantir a capaci-tacão dos professcres szipervisores nas nomas e 
procedimentos do 2rogaiiia; 
i) Realázzr ,r oacoqanhamel7'Lo técnico-pedagógico do pmjeis $13 

desenvotvimsnís em m a  kea  especifica; 
. r -  

j) Participar de senxnanos rqpionâis do Prug-ma i~siitucioi-a";@e 
3olsa de Iniliiação à DocE~cia (PB1'D) promovido peia C-&PES; 
realizando todzs as atividades previstas; tanto presenrviais quanto ii 

distiincia, caso houver; e 
k) Enviar ao çuordenador institucional do Programa ris P E S  
documentos Or ac~mparLhame~lto das aiividades dos bo!sistas de 
iniciagão a docelici-i so"L,su.i orientação, sempre que solicitado. 

Caberá ao bolsista wpenrisor: 
a) informar ao coordenador de áreâ ahei-acões cadastrais e eve~tuaio; 
mudancas nas coíadições que !nes garantiram inscriqão e permanênciz 
no PBD; 
b) coletai os dados cadastrais dos bolsistas de i~iciação i docência 
sob sua orienta950 e, in5mmar alicra~ões em tais dados, rep2ssazdo as 
informações ao coo:-denador de área da PES, conforme as rcgras ds! 
Programa; 
c) contrcía~ a ~eqiiencia dos bolsistzs de inicia~ão à doílcênciz na 
escolz, ~epassmda zssas infor.zias6es ao coordenzdcis de hrea ds 
Progama na IBE; 
d) acompanhar as atividades prsse~cizis dos bolsistas de iniciasão 52 
doc.ência sob sua oriviiraçao, em conformidade coa  o PIIBID; e 
e) elzborai e ea,vk: a c  cocrde~ador de área da IPES dociime~tos cie 
acompa~haixsnto das atividades dos bolsistas de iniciaçgo à docênci 
sob siia orientaqão, sempre que solicitado. 

A&. I@ A reliovaqão das bo!sas dos estudantes 3cilsis+5as de i-ciaçg~ 5 
- - .  

docsncia decnrrerái da ava'iiaçiio do Cocrdenador 6a k e a  e do buisasLa 
sringervisor de acordo com o prcposto nos s~b-projetas, garaautida a observ2ncia dos scgujntes 
crit énos: 

a) Ter executado o plofio de atividades aprovado; e 
b) Ter apresentado fo'clrmaimente os resultados p & i s  e firlâis de sai  
trabalho na vscola; diwlgando-os na instituicãc o ~ d e  estxdq em 
eventos de ii,iciaçZo à aocêrxia promovidos ps?a institeri,çEc, e a i  

ambiente virnrn~al do $BD organizado pelâ CAPES. 

AÍE. 11 O prazn de exec~ç5.o do Projeto, fio iiabito do Edita1 CAPESÍDEB No 



Prmrhgrafo bico: A contar da data do ofício comunicando a aprovapão das 
propostas!prujetos, os Coordenadores de Á ~ e 3  t P n  G prazo de até 93 

(noventa) dias; para seleciona; os bolsista: e m c a ~ ~ ~ h a r  a documentação aecessina para a 
implementagZo do Projete a C,WES. 

-4z-t- 12 O acompanhamentn do pl-ojeto dar-se-á por intermedio da análise de 
relzt6rio de ztividide cofitendo cr descriyão dzs ps~cípais  aqões 

ciesenvo!vidzs e em andamento, na forma que segue 
a) Parciais - elaborados e encamin5ados IE"R0EK e à CAPES a cada. 
6 (seis) meses após o inicio do projeto, oi: quando do pedldc? de 
renovação; e 
b) Final - elaborad~ e encaminhado a PROEN e 2 U@ES at,t-é 2 (divis) 
meses após o encerramento da vigência do icstrainiento de convênir OU 

eqtiivalente. 

A&. 13 A prestação de contas final deverá ser ap~esentada à Reirona, ?ar3 
submerê-Ias à apreciaqao dos Conselhos Superiores, r,a fom3 

estatutária e regimental, no final de cada ano de vigência do Pio';eto, de âcorcio m 
i n m ç 6 e s  próprias, e à CAPES no prazo de zfe 60 (sessent~) dias ap6s o témina da vigênciz 
do instrumento de co~vênio ou equivalente, em conformidade com as normas de PrestqSu 
de Contas de ,4UXPE. 

A&- 24 Para viabilizar a t.xecul;ão C I G S  pzojeti-nç apresenrzdos, 2 i_F&fA 
celebrará convênios r a~ordos necessários à suri. execuçãc: ao 2íl?Sito da 

rede phbfica do Estado e do Município. 

Art. 165 Os casos omissos e 3s siiuaçges não previstas ca prese~te Resoiuqã~ 
serão resolvidos pelo CoaiseZho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

mediante parecer da Câmara de Ensino de Gracleiaqão 

AÃt. 16 Esta ResolcçZo entra em vigor na dãta de sua publicagão 
De-se Ciência. Publip3ite-se e Cumpra-se. 
São Luis, 26 de no-ve~nbro de 2009. 

Prsf. Da.  TOMO J O S ~  S slH,VA BLPWLX~ 
f 

, Presidente em ereseícào 


