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RESOLUCAO No 656-CONSEPE, de 09 de janeiro de 2009 

Institui e regulamenta o Programa 
Institucional de Bolsas de IniciaqIo A 
DocCncia-PIBID na Universidade 
Federal do Maranhiio e da outras 
providCncias. 

0 Reitor da Universidade Federal do Maranhio, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, no uso de 
suas atribuiqaes estatut&rias e regimentais; 

Considerando a necessidade cada vez maior de fomentar a iniciagiio a 
docencia de estudantes e preparar a formaqiio de docentes em nivel superior, em cursos de 
licenciatura presencial plena, para atuar na educagio basica publica; 

Considerando ainda, o que consta no Processo no 869912008-13 e o 
que decidiu referido Conselho em sessio desta data; 

R E S O L V E :  

Art. 1" 

Art. 2" 

Instituir e regulamentar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciaqiio 
a Docencia-PIBID na Universidade Federal do Maranhio. 

Sio objetivos do Prograrna: 
I. Incentivar a formaqio de professores para a educagiio basica, 

especialmente para o ensino medio; 
II. Valorizar o magisterio, incentivando os estudantes que optam 

pela carreira docente; 
. Promover a melhoria da qualidade da educaqio basica; 
IV. Promover a articulaqiio integrada da educagzo superior do 

sistema federal com a educaqio basica do sistema publico, em 
proveito de uma solida formaqiio docente inicial; 

V. Elevar a qualidade das agaes academicas voltadas a formaqiio 
inicial de professores nos curso's de licenciaturas das 
instituiqdes federais de educaqio superior; 

VI. Estimular a integraqio da educagio superior com a educaqlo 
basica no ensino fbndarnental e medio, de mod0 a estabelecer 
projetos de cooperac$io, que elevem a qualidade do ensino nas 
escolas da rede publica; 

VII. Fomentar experiencias metodologicas e praticas docentes de 
carater inovador, que utilizem recursos de tecnologia da 
informaqio e da comunicaqio, e que se orientam para a 
supera980 de problemas identificados no process0 ensino- 
aprendizagem; 
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VITI. Valorizaqiio do espaqo da escola publica como campo de 

experiencia para a construqio do conhecimento na formaqfo de 
professores para a educaqio basica; 

IX. Proporcionar aos *ros professores participaqio em aqGes, 
experiencias metodologicas e praticas docentes inovadoras, 
articuladas com a realidade local da escola. 

Art. 3" 0 Programa sera executado por meio do financiamento de projetos de 
iniciaqio a docencia pela concessfo de bolsas de iniciaqio a docencia 

aos estudantes e a contrapartida de destinaqio de carga horkria especifica de ate 20 (vinte) 
horas para o professor coordenador do projeto. 

8 1" Entende-se por Bolsa de Iniciaqio a Docencia a atividade remunerada 
com auxilio financeiro mensal, por periodo de 12 (doze) meses, 

renovavel por igual periodo, prestada por estudante de curso de graduaqio de licenciatura 
presencial da UFMq mediante Termo de Outorga e Compromisso devidamente assinado e 
registrado na Pro-Reitoria de Ensino. 

Somente sera adrnitido como bolsista de iniciaqzo a docencia, no 
iimbito deste Programa, o estudante que atender aos seguintes criterios: 
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no Pais; 
b) Estar matriculado, inscrito em disciplinas em curso de licenciatura 

plena presencial da UFMA e possuir freqiiencia regular; 
c) Estar em dias corn as obrigaq6es eleitorais; 
d) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao Projeto tfo logo ele 

seja aprovado; 
e) Dedicar-se no periodo de vigencia da bolsa, exclusivamente as 

atividades do PIBID/UFMA, sem prejuizo de suas atividades 
discentes regulares; 

f )  Apresentar coeficiente de rendimento academic0 igual ou superior 
ao minimo exigido para aprovaq3o academics pela legislag30 
interna da UFMA; 

g) Apresentar carta de motivaqfo justificando seu interesse em atuar 
futuramente na educaqio basica publica; 

h) Niio receber bolsa de qualquer natureza; 
i) Niio possuir vinculo empregaticio ou de estagio de qualquer 

natureza. 

Somente sera adrnitido como Coordenador de Projeto no k b i t o  do 
Programa, o docente que atender aos seguintes criterios: 
a) Pertencer ao quadro efetivo da instituiqiio; 
b) Estar em efetivo exercicio no magisterio da educaqfo superior 

publica, em regime de Dedicaqio Exclusiva; 
c) Ser, preferencialmente, docente do curso de licenciatura 

proponente; 
d) Possuir experiencia minima de tres anos no magisterio superior ; e 
e) Comprometer-se com a orientaqio acadgmica 

de acordo com plano de trabalho anexo a proposta. 
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Art. 4" A condiqiio de bolsista de iniciagb a docgncia da UFMA niio gerara 

vinculo empregaticio, nem obrigagiio de natureza trabalhista, 
previdenciaria ou afim. 

Art. 5" Podergo apresentar propostas de projetos de iniciagk a docbcia as 
coordenadorias de cursos de graduaqiio de licenciatura plena presencial 

da UFMA, prevendo a participagiio dos bolsistas do PIBID nas atividades de ensino- 
aprendizagem desenvolvidas na escola publica. 

Parcigrafo ~ n i c o  Cada coordenadoria devera apresentar urn iinico projeto, aprovado pel0 
1 respectivo Colegiado de Curso. 

Art. 6" As bolsas de iniciaqiio a dochcia seriio concedidas pela UFMA em 
cotas com validade de 12 (doze) meses, renovaveis por igual periodo, e 

teriio por base os valores equivalentes aos praticados na politica universitaria de concessiio de 
bolsas de iniciagiio cientifica. 

Art. 7" As bolsas seriio concedidas a projetos selecionados mediante 
caracteristicas definidas em edital proprio da Pro-reitoria de Ensino, a 

quem compete a Coordenagk Geral do prograrna no k b i t o  da UFMA e a concessiio das 
bolsas de iniciagiio a doccncia. 

Art. 8" A seleqiio dos projetos sera realizada por uma Comissiio de Avaliagiio, 
composta por consultores ad hoc indicados pela Pro-reitoria de Ensino, 

a quem cabera a palavra final sobre a aprovagzo ou niio das propostas apresentadas. 

1 8 1" 0 s  consultores elaborariio parecer acerca da proposta levando em conta 
o atendimento aos objetivos do Programa. 

6 2" A Comissiio de Avaliagiio podera determinar o cumprimento de 
dilighcias, formais e substanciais, antes de consolidar o julgamento 

final da proposta. 

Art. 9" A prorrogagiio de projeto aprovado, implicando a renovagiio da 
concessiio das bolsas ou niio, dependera de: 
a) aprovaggo, pela Comissiio de Avaliagk do PIBIDIUFMA, do 

relatorio de atividades do periodo ja cumprido; 
b) aprovagzo, pela Comissiio de Avaliaggo do PlBID/UFMA, do 

parecer tecnico do coordenador do projeto; 
c) manifestaqiio formal do Colegiado do Curso proponente, com os 

fundamentos para a prorrogagiio do Projeto. 

Art. 10 Deveriio ser selecionados projetos que privilegiem, como bolsistas, 
estudantes oriundos da rede publica de educagiio basica ou renda 

familiar per capita de ate dois saliuios-minimos e coordenadores que se comprometam com a 
orientagiio acadzmica regular dos bolsistas participantes. 
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Art. 11 As decisdes da ComissBo de Avaliag30 do PBIDlUFMA sera0 
comunicadas aos interessados para fins de pedido de reconsiderag30 

a Comissiio em ate tr6s dias uteis, contados do recebimento da comunicagBo oficial, podendo, 
nesse caso, ser designado novo consultor ad hoc, a fim de findamentar a apreciaqgo do 
pedido de reconsideragiio, se for o caso. 

Pardgrafo ~nico Aprovado o Projeto, o curso tera, no maximo, 30 (trinta) dias para 
iniciar sua execugBo. 

Art. 12 As Coordenadorias de Curso contemplados com bolsas PBIDlUFMA 
deveriio formular e encaminhar relatorios, aprovados pel0 Colegiado, 

sobre o andamento das atividades e resultados obtidos com periodicidade semestral, alem 
de prestar informag6es a Pro-Reitoria de Ensino, sempre que requeridas. 

Art. 13 A prestagiio de contas e os relatorios tecnicos dos \Projetos aprovados e 
executados no imbito do PIBIDIUFMA seriio apresentados a Reitoria, 

para submetklas a apreciaqiio dos Conselhos Superiores, na forma estatutiria e regimental, 
no final de cada ano de vig6ncia do Projeto, de acordo com instrugdes proprias. 

Art. 14 Para viabilizar a execuqiio dos projetos apresentados, a UFMA 
celebrara convenios e acordos necessiuios a sua execugiio no imbito da 

rede publica do Estado e do Municipio. 

Art. 15 0 s  casos omissos e as situaq6es niio previstas na presente Resolugiio 
seriio resolvidos pel0 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensgo, 

mediante parecer da Cimara de Ensino de GraduagBo. 

Art. 16 Esta Resoluqiio entra em vigor na data de sua publicagiio, revogadas as 
disposig6es contririas. 
D6-se ci6ncia. Publique-se. Cumpra-se. 
S80 Luis, 09 de janeiro de 2009. 

Presidente 
a, 


