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 Edital Nº 39/2018 PROEN-UFMA  

 

Programa Residência Pedagógica - UFMA/CAPES 

(CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

SUBPROJETO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA) 

  

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de 

suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a 

chamada pública para apresentações de propostas de subprojetos de Residência 

Pedagógica dos cursos de licenciatura Campus Cidade Universitária Dom Delgado em São 

Luís em: Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Letras/Espanhol, Letras/Francês, 

Letras/Inglês, Letras/Libras, Música, Matemática, Química, Pedagogia e Teatro; Campus de 

Codó em: Ciências Humanas (História), Ciências Naturais (Biologia) e Pedagogia; Campus de 

Chapadinha em: Ciências Biológicas; Campus Bacabal em: Educação do Campo, Ciências 

Humanas (Sociologia), Ciências Naturais (Biologia), Ciências Naturais (Física) e Letras; 

Campus de Grajaú em: Ciências Humanas (Geografia) e Ciências Naturais (Química); 

Campus de Imperatriz em: Ciências Humanas (Sociologia), Ciências Naturais (Biologia) e 

Pedagogia; Campus de Pinheiro em: Ciências Humanas (História/Filosofia) Ciências Naturais 

(Biologia) e Educação Física; Campus de São Bernardo em: Ciências Humanas (Sociologia),  

Ciências Naturais (Química),  Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa) e Linguagens e 

Códigos (Música), que serão os núcleos de docência que integrarão o Projeto Institucional do 

Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.  

O processo seletivo seguirá em conformidade com o edital nº 6/2018 CAPES, com 

a Lei nº 9.394/1996, com a Portaria CAPES nº. 38/2018 e demais legislações. 

 

1 – DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

1.1 - O Programa de Residência Pedagógica visa: 

a) Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a 

exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta 
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de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e 

metodologias; 

b) Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base 

a experiência da residência pedagógica; 

c) Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a 

entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das 

redes de ensino na formação de professores. 

d) Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação 

inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

 

1.2 Das definições 

a) A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente 

regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de 

educação básica, denominada escola-campo. 

b) A residência pedagógica terá o total de 440 horas de atividades distribuídas da seguinte 

forma: 60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de 

regência, que incluirá o planejamento e execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; e 

60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e socialização de atividades. 

c) Na escola-campo, o residente será acompanhado por um professor da educação básica, 

denominado Preceptor. 

d) A orientação do residente será realizada por um docente da IES, denominado Docente 

Orientador. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER: 

3.1 - Poderá submeter propostas ao Projeto Institucional da UFMA o curso de licenciatura que: 

a) Habilitem egressos para os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, 

Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Matemática, Ciências, Física, Química, 

Biologia, Geografia, História, Sociologia e Filosofia, e ainda, os cursos de Pedagogia, 

Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Educação do Campo; 
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b) Estar devidamente cadastrado no sistema e-MEC e que possua Conceito de Curso (CC) ou 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, obtido na última avaliação; 

 

4 – DAS MODALIDADES DE BOLSAS: 

 

a) Residente: para discentes com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenham cursado o 

mínimo de 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período; 

b) Docente Orientador: para o docente que orientará o estágio dos residentes estabelecendo a 

relação entre teoria e prática; 

d) Preceptor: para o professor da escola de educação básica que acompanhará os residentes na 

escola-campo. 

4.1 - A duração máxima das cotas de bolsas concedidas no Programa de Residência Pedagógica 

é de 18 meses e sua concessão será coincidente com o período de vigência do instrumento 

firmado entre a UFMA e a Capes. Não será admitido, em qualquer hipótese, pagamento de 

bolsa após o encerramento dessa vigência. 

4.2 A IES poderá, a seu critério, fracionar a cota de bolsa nas modalidades de residente, 

docente orientador e preceptor, desde que previsto no Projeto Institucional, para ampliar as 

oportunidades de participação de discentes, professores da educação básica e docentes da IES. 

4.3 O beneficiário de cota de bolsa fracionada fica sujeito aos requisitos e obrigações deste 

edital, mesmo nos meses em que não receber bolsa. 

4.4. O ingresso de residentes no projeto após o início das atividades do subprojeto deverá ser 

submetido à avaliação e autorização da Capes. 

 

5 – DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES E DISCENTES: 

 

Dos Discentes: 

 

5.1 São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de residente: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da UFMA na área do subprojeto; 

b) Ser aprovado em processo seletivo realizado pela UFMA; 

c) Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 
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d) Declarar ter condições de dedicar 440 horas para o desenvolvimento das atividades da 

residência pedagógica; 

e) Firmar termo de compromisso; 

5.2 O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício, ou estiver realizando estágio 

remunerado, poderá ser bolsista do programa de residência pedagógica desde que não possua 

relação de trabalho com a instituição participante ou com a escola onde desenvolverá as 

atividades do subprojeto. 

5.3 - A instituição participante não poderá impor restrições a estudantes que possuem vínculo 

empregatício, exceto no caso previsto no item 5.2. 

 

5.4 - São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de docente orientador: 

 

a) Possuir, no mínimo, o título de mestre; 

b) Ter formação na área do subprojeto, em nível de graduação ou pós-graduação; 

c) Estar em efetivo exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura e pertencer ao 

quadro permanente da UFMA como docente; 

d) Possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior em curso de 

licenciatura; 

e) Possuir experiência na formação de professores, comprovada por pelo menos dois dos 

seguintes critérios: 

I - Docência de disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura; 

II- Docência em curso de formação continuada para professores da educação básica; 

III - Atuação como formador, tutor ou coordenador em programa ou projetos institucionais de 

formação de professores da educação básica; 

IV - Coordenação de curso de licenciatura; 

V- Docência ou gestão pedagógica na educação básica; 

VI - Produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica na forma 

livros, ou capítulos de livros com ISBN e artigos publicados em periódico com Qualis A, B ou 

C, obtidos na última avaliação. Será considerada a publicação de pelo menos dois produtos nos 

últimos cinco anos; 

VII - Não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou cargo 

equivalente; 
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VIII - Firmar termo de compromisso; 

5.5 Para efeito das experiências indicadas nas alíneas “I”, “II”, “III”, “IV” e “V” do item 

“e” será considerado o tempo mínimo de um ano para cada critério. 

 

5.6 - São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de preceptor: 

 

a) Ser aprovado em posterior no processo seletivo do Programa realizado pela UFMA. 

b) Ser licenciado na área/disciplina do residente que irá acompanhar; 

c) Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica; 

d) Ser professor na escola participante e ministrar a disciplina na área do subprojeto. 

e) Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades previstas 

para sua atuação no projeto; 

f) Firmar termo de compromisso. 

5.7- Para todas as modalidades é obrigatório cadastrar e manter atualizado currículo na 

Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br, que será 

utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas. 

5.8 - Cada núcleo (curso) de residência conterá um (01) docente orientador, três (03) 

preceptores, vinte e quatro (24) residentes com bolsas e seis (06) residentes voluntários.  

5.9 - Cada Preceptor deverá acompanhar o mínimo de 8 e o máximo de 10 residentes bolsistas 

ou não bolsistas. 

  

6 - DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA: 

6.1 – Dos subprojetos: os itens abaixo devem ser informados para cada proposta de 

subprojeto: 

a) Nome do curso; 

b) Objetivos do subprojeto 

c) UF/Município do campus; 

d) Relação das escolas-campo; 

e) Quantidade de núcleos de residência; 

f) Nome e CPF do(s) docente(s) orientador(es), dos preceptores e dos residentes de cada 

núcleo, indicando a quantidade de mensalidades que cada um irá receber, no caso de 
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fracionamento das cotas de bolsa; 

g) Caracterização da realidade educacional na qual as escolas-campo do subprojeto estão 

inseridas, incluindo as expectativas e sugestões dos dirigentes das redes de ensino ao qual 

pertencem essas escolas; percepção de como esses gestores podem contribuir para o 

desenvolvimento da residência pedagógica, enquanto estratégia para aperfeiçoar a prática na 

formação inicial dos professores da educação básica; 

h) Cronograma de execução do subprojeto, contendo inclusive o período do curso de formação 

e da residência pedagógica nos termos do item. 

 

6.2 – Dos planos de atividades: 

6.2.1 - Breve descrição do Plano de Atividades do Residente contendo a dinâmica do 

acompanhamento pelo docente orientador e pelo preceptor e, compreender minimamente, a 

descrição das atividades, a forma de registro dessas atividades pelo residente, bem como 

avaliação e a socialização dos resultados; 

6.2.1 - O plano de Atividades da Residência deverá ser elaborado por cada residente, em 

conjunto com seu orientador e preceptor e conterá o detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas, observando os referenciais constantes no anexo I do presente edital. 

6.2.2 - O residente deverá desenvolver a residência pedagógica em apenas uma escola, exceto 

quando o residente pertencer a curso de licenciatura que o habilite para diferentes etapas e nos 

casos em que não seja possível alocar a residência em escola-campo que possua todas as etapas 

correspondentes à habilitação. 

6.2.3 - Na exceção indicada no item 6.2.2, o residente deverá elaborar um plano de atividade 

para cada escola-campo, destinando equitativamente carga horária para cada uma das 

atividades estabelecidas no item 1.2, letra “b”. 

6.3 - Todos os docentes da IES e os preceptores participantes do subprojeto deverão cadastrar 

currículo na Plataforma Freire, disponível no link http://freire2.capes.gov.br 

 

5 – DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS: 

 

5.1 – As propostas de subprojetos dos cursos de licenciatura da UFMA deverão ser 

apresentadas, pelo proponente, ao Colegiado do Curso que deverá selecionar e aprovar o 

subprojeto da respectiva licenciatura e o docente orientador, conforme os dispositivos do 

http://freire2.capes.gov.br/
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presente edital e em consonância com o edital CAPES nº 06-2018. Cada Colegiado enviará 

apenas UMA (01) proposta de subprojeto, contendo a indicação do Docente Orientador que 

será responsável pelo subprojeto. 

 

5.2 – Do envio das propostas: 

Das licenciaturas da Cidade Universitária Dom Delgado 

5.2.1 – As propostas selecionadas pelos colegiados deverão ser enviadas em formato Word, 

pelo Coordenador de curso, até o dia 30 de março de 2018, acompanhadas de cópia da 

Ata da reunião dos respectivos colegiados para o email: rpufma2018@outlook.com   

 

Das licenciaturas dos Campi do Continente: 

5.2.2 – As propostas selecionadas pelos Colegiados deverão ser enviadas em formato Word, 

pelo Diretor do Campus - UFMA, até o dia 30 de março de 2018, acompanhadas de 

cópia da Ata da reunião dos respectivos colegiados para o email: rpufma2018@outlook.com  

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 - A Pró-Reitoria de Ensino resguarda-se o direito de, a qualquer momento, solicitar 

informações ou documentos adicionais que julgar necessários. 

6.2 - Serão consideradas de domínio público as informações geradas nos subprojetos 

enviados para esta chamada pública. 

6.3 - Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas para o email: rpufma2018@outlook.com 

 

São Luís, 12 de março de 2018.  

 

Profª Drª Dourivan Camara Silva de Jesus 

Pró-Reitora de Ensino 

 

 

 

 

 

mailto:rpufma2018@outlook.com
mailto:rpufma2018@outlook.com
mailto:rpufma2018@outlook.com
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ANEXO I 

REFERENCIAIS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL DE 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma ação implementada pela Capes para atender 

aos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do 

Ministério da Educação. Visa fomentar projetos inovadores que estimulem a articulação 

entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes 

públicas de educação básica. Nesse sentido, o referencial aqui apresentado visa orientar as 

IES na elaboração do Projeto Institucional de Residência Pedagógica no âmbito do presente 

edital. 

 

1.O Programa de Residência Pedagógica 

1.1 O Programa de Residência Pedagógica visa aperfeiçoar o estágio curricular 

supervisionado nos cursos de licenciatura, por meio do fomento a projetos organizados com 

as seguintes concepções e diretrizes: 

a) Ser elaborado e acompanhado de forma coletiva, com a contribuição de equipes docentes 

de diferentes cursos de licenciatura das IES; 

b) Ser elaborado e organizado com base em estudo prévio e à posteriori sobre as 

expectativas e necessidades das redes de ensino, tanto do ponto de vista dos dirigentes 

quanto dos profissionais do magistério, visando aproximar interesses, metodologias, 

didáticas e apoio técnico-profissional no desenvolvimento do Projeto Institucional; 

c) Organizar a residência pedagógica como projeto piloto de experimentação planejado, 

testado e desenvolvido em articulação e com o apoio técnico e profissional das redes de 

ensino e avaliado coletivamente por todos os participantes do Projeto Institucional; 

d) Ser avaliado coletivamente, devendo o resultado ser utilizado para aperfeiçoar o estágio 

curricular supervisionado da IES e, se possível, a prática docente nas escolas-campo. 

 

2.O Projeto Institucional de Residência Pedagógica 

2.1 O Projeto Institucional de Residência Pedagógica terá duração de 18 meses, distribuídos 

da seguinte forma: 
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a) 2 meses para o curso de formação de preceptores e preparação dos alunos para o início 

das atividades da residência pedagógica; 

b) 4 meses de orientação conjunta (docente orientador/preceptor) com ambientação do 

residente na escola e elaboração do Plano de Atividade do residente, devendo o residente 

cumprir o mínimo de 60 horas na escola-campo; 

c) 10 meses para a realização de 320 horas de imersão na escola, sendo no mínimo 100 

horas destinadas à regência de classe, que incluirá o planejamento e execução de pelo 

menos uma intervenção pedagógica específica, da gestão da sala de aula, planejamento e 

execução de atividades, planos de aulas, sequências didáticas, projetos de ensino e 

atividades de avaliação da aprendizagem dos alunos; e 

d) 2 meses para e elaboração do relatório final, avaliação e socialização dos resultados. 

 

2.1.1 - Com a finalidade de orientar a elaboração do cronograma institucional do Projeto 

Institucional de Residência Pedagógica, apresenta-se a seguir uma sugestão de calendário. 

 

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA 

2018 2019 2020  

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan  
Total 

Preparação 
do aluno para 
participação 
no programa 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 
60 horas na escola 

 
320 horas 

 
20 horas 

 
40 horas 

 
 
 
 

440 
horas 

 

 
Formação do 
supervisor 

Orientação conjunta 
(coordenador/supervi 
sor) ambientação do 
residente na escola e 
preparação do Plano 

de Atividade da 
Residência 

 

 
Imersão na escola contendo o mínimo de 100 horas de 

regência de classe 

 

 
Relatório 
final 

 

 
Avaliação e 
socialização 

 

3 - A residência pedagógica 

3.1 - A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de 

licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e experimentação de situações 

concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto de reflexão 

sobre a articulação entre teoria e prática. Durante e após a imersão o residente deve ser 

estimulado a refletir e avaliar sobre sua prática e relação com a profissionalização do 

docente escolar, para registro em relatório e contribuir para a avaliação de socialização de 

sua experiência como residente. Esse material deverá ser utilizado pela IES para inovar o 
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estágio curricular de seus cursos de licenciatura. 

3.1.1 - A residência pedagógica não deve ser confundida com a Prática como Componente 

Curricular (PCC), todavia sua articulação com esse componente é essencial para formação 

do licenciando e deve ser demonstrada no Projeto Institucional de Residência Pedagógica. 

 

3.1.2 - São características essenciais da residência pedagógica: 

a) Possuir carga horária de 440 horas implementada durante o ano letivo escolar; 

b) Ser realizada preferencialmente numa mesma escola e em dias consecutivos, 

acompanhada por um mesmo professor da escola, denominado preceptor, com formação e 

experiência na etapa ou componente curricular da habilitação do residente. Ser orientada 

por um docente da IES, denominado docente orientador, que atua no curso de licenciatura 

no qual o residente está matriculado. 

c) Conduzir o residente a buscar o conhecimento do contexto e cultura da escola, das inter- 

relações do espaço social escolar, o que compreende conhecer os alunos e relações entre 

eles, bem como suas condições familiares e outros aspectos considerados relevantes; 

d) Experimentar técnicas de ensino, didáticas e metodologias com observação do trabalho 

em sala de aula do professor preceptor; 

e) Oportunizar que o discente vivencie e pratique a regência de classe, com intervenção 

pedagógica planejada conjuntamente pelo docente orientador do curso de formação, pelo 

preceptor da escola e outros participantes da escola que se considere importante, além da 

gestão do cotidiano da sala de aula, planejamento e execução de atividades, planos de aula, 

sequencias didáticas, projetos de ensino e atividades de avaliação da aprendizagem dos 

alunos; 

f) Compreender os processos de gestão do sistema de ensino, da escola e da sala de aula. 

g) Realizar encontros presenciais entre o grupo de residentes e os docentes preceptores do 

curso, para o desenvolvimento de atividades que decorram das demandas da residência e 

que voltam ao âmbito acadêmico para análise na perspectiva das disciplinas do curso de 

formação; 

h) Orientar e manter grupos de residentes para compartilhar experiências com discentes não 

residentes, visando criar uma rede de aprendizagem colaborativa nos cursos de licenciatura 

da IES. 

3.1.3 - Para a organização didática e pedagógica da residência, deverá ser apresentado no 



 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís – Maranhão. 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 
 

Programa Residência Pedagógica - CAPES/UFMA 

E-mail: rpufma2018@outlook.com  – Fone: (98) 3272-8617 

Avenida dos Portugueses, 1966 – Cidade Universitária Dom Delgado - São Luís- MA  

CEP: 65080-805 

projeto: 

a) Como a residência pedagógica se articula com as diferentes disciplinas da estrutura 

curricular dos cursos de licenciatura; 

b) As competências e habilidades que serão requeridas do residente e avaliadas após a 

conclusão da residência; 

c) A forma de registro das atividades e metodologia de acompanhamento e avaliação do 

Planto de Atividades, que cada residente deverá elaborar; 

d) O escopo de avaliação do programa como um todo. 

 

3.1.4 - Abordagens e ações obrigatórias: 

a)A apropriação analítica e crítica da BNCC nos seus princípios e fundamentos; 

b) No escopo da BNCC o projeto deverá priorizar o domínio do conhecimento pedagógico 

do conteúdo curricular ou o conhecimento das ações pedagógicas que permitem transformar 

os objetos de estudo em objetos de ensino e aprendizagem; 

c) Atividades que envolvam as competências, os conteúdos das áreas e dos componentes, 

unidades temáticas e objetos de estudo previstos na BNCC, criando e executando 

sequências didáticas, planos de aula, avaliações e outras ações pedagógicas de ensino e 

aprendizagem; 

d) A regência da sala de aula deverá ser acompanhada pelo preceptor utilizando a 

observação e registro de resultados, acontecimentos, comportamentos, entre outros fatos, 

para posterior discussão, análise e compreensão dos aspectos formativos em conjunto com o 

residente e seu docente orientador; 

e) A elaboração de relatórios, instrumentos de pesquisa, roteiros e outras atividades 

oriundas da experiência do residente; 

f) A participação na avaliação de todos os envolvidos – o próprio residente, o docente 

orientador da IES e o preceptor; 

g) Incluir no projeto institucional atividades que propiciem melhorias à escola-campo, as 

quais deverão ser indicadas como contrapartida da IES as redes de ensino. 


