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EDITAL 

 

Retificaçao do Edital 20∕2020 para Seleção de alunos 

da graduaçao para o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UFABC 

2020. 

 

 

 

A Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UFABC, nomeada 

pela Portaria UFABC nº 683 de 01 de julho de 2020, e considerando as competências a ela 

delegadas pela Portaria UFABC nº 304 de 08 de junho de 2018, publicadas respectivamente nos 

Boletim de Serviço da UFABC nº 958 de 03 de julho de 2020 e nº 753 de 12 de junho de 2018, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo retificação ao Edital 

20/2020 referente Seleção de alunos da graduação para o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência –PIBID/UFABC 2020 

 

1. Onde se lê: 

 

5.1. As vagas serão oferecidas, conforme quadro abaixo: 

Subprojetos Vagas 

Filosofia e Matemática 05+CR* 

Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) 51+CR 

*CR (Cadastro Reserva) 

 

5.1.1. Das bolsas, quarenta e oito (48) são bolsas Capes e oito (8) são bolsas de Ação afirmativa 

com recursos da UFABC. 

 

6.3.1. Nos casos de matriculados nos bacharelados interdisciplinares ou nos bacharelados 

específicos, o candidato deverá ter cursado com aprovação ou estar cursando ao menos uma 

disciplina didático-pedagógicas específica das licenciaturas e deverá ter CP menor ou igual que 

0,5 na Licenciatura vinculada ao bacharelado interdisciplinar de ingresso para a área que está se 

inscrevendo. 
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8.1.3. O período de inscrição será do dia 25 de setembro ao dia 04 de outubro de 2020 conforme 

cronograma anexo. Não serão aceitas inscrições encaminhadas antes ou após este período. 

 

ANEXO 

Cronograma do Processo Seletivo para Discentes da Graduação para o PIBID 2020 

Datas Etapas 

 

25/09/2020 a 04.10.2020 Inscrições online e entrega da redação 

 

06/10/2020 Envio do resultado à Prograd para 

Divulgação 

06/10/2020 Divulgação dos resultados no site 

07/10/2020 Recursos 

08/10/2020 Resultado dos recursos 

 

08/10/2020 Resultado final 

 

10/10/2020 Início previsto para as atividades 

 

 

2.Leia-se: 

 

5.1. As vagas serão oferecidas, conforme quadro abaixo: 

Subprojetos Vagas 

Filosofia e Matemática 04+CR* 

Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) 49+CR 

*CR (Cadastro Reserva) 

 

5.1.1. Das bolsas, quarenta e seis (46) são bolsas Capes e sete (7) são bolsas de Ação Afirmativa 

com recursos da UFABC. 

 

6.3.1. Nos casos de matriculados nos bacharelados interdisciplinares ou nos bacharelados 

específicos deverá ter CP menor ou igual que 0,5 na Licenciatura vinculada ao bacharelado 

interdisciplinar de ingresso para a área que está se inscrevendo. Será considerado, 

preferencialmente, ter CP menor ou igual que 0,5 na Licenciatura vinculada ao bacharelado 

interdisciplinar de ingresso para a área que está se inscrevendo, no caso, do candidato satisfazer a 

condição para recebimento da bolsa de Ação Afirmativa, conforme item 6.5. 

 

8.1.3. O período de inscrição será do dia 29 de setembro ao dia 04 de outubro de 2020 conforme 

cronograma anexo. Não serão aceitas inscrições encaminhadas antes ou após este período. 
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ANEXO 

Cronograma do Processo Seletivo para Discentes da Graduação para o PIBID 2020 

Datas Etapas 

 

29/09/2020 a 04.10.2020 Inscrições online e entrega da redação 

 

06/10/2020 Envio do resultado à Prograd para 

Divulgação 

06/10/2020 Divulgação dos resultados no site 

07/10/2020 Recursos 

08/10/2020 Resultado dos recursos 

 

08/10/2020 Resultado final 

 

10/10/2020 Início previsto para as atividades 

 

 

3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no site do PIBID da UFABC. 

 

 

 

Santo André, 28 de setembro de 2020. 
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