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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO — CONSEPE

Resolu(;ao CONSEPE n° 070116, de 23 de novembro de 2016.

Aprova o Edital n° 01/2017 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciacao

a

Docência — PIBID 2017, do Centro Universitário de Volta Redonda — Un1FOA.

A Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensâo — CONSEPE, no uso de suas
atribuiçoes, e considerando o artigo 18, incisos VI e Xli do Estatuto do Centro Universitário de Volta
Redonda - UniFOA,

Resolve:
Art. 1° Aprovar o Edital n° 01/2017 do Programa Institucional de Boisa de lniciacão

a

Docência

P1BID 2017, do Centro Universitário de Volta Redonda - UnIFOA, constante do documento anexo.
Art. 2 0 Esta Resoiucao entra em vigor a partir desta revogando as disposicoes em conträrio.

Sala do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE.

Volta Redonda, 23 de novembro de 2016.
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Professora Clyudia Yam
Pr*icnte do

Campus Universitinto Oleolo (tolotta
Seek Mmioi,tra6va
As. PsoloUdsiAlues Abrsotern'A325-TriuPoços
27240-560 - Volta Redonda-RJ.
TA (24) 33408440

Campus Unioer4thdooio
Jeosoo
P Fogondoo
27205-530
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Campus CAM
RuallosssSsnhoadssGmVso273Cohno
27253-610 - VoleoRedondo-RJ.
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LotttpoS unlverotorlo

1000 oroopr000
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EDITAL PIBID/Un1FOA 01/2017
ABERTURA DE lNscRlçOEs PARA SELEçAO DE BOLSISTA INIcIAcAo A DOCENCIA PARA 0
PROGRAM INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAcA0 A DOCENCIA - PIBID/UniFOA
A Reitora do Centro Universitärio de Volta Redonda, no uso das suas atribuicöes, observando a
disposiçâo do EDITAL CAPES/DEB no 061/2013 e suas alteraçôes/regularnentaçoes porventura
existentes, torna publico a abertura de inscricöes para seleçào de BOLSISTA INICIACAO A
DOCENCIA para o PROGRAM INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAçAO A DOCNCIA PIBID/UnIFOA.
j
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0 Programa Institucional de Botsa de Iniciaçâo a Docencia - PIBID/MEC/CAPES/Un1FOA
objetiva fornentar a iniciação a docéncia de estudantes dos cursos de Licenciatura das lnstituiçoes de
Ensino Superior, aumentando a convivéncia do graduando corn o cotidiano do exercIcio da funçao
docente, em condiçoes criativas e diversificadas, estimulando sua permanencia na docência, como
carreira profissional, contribuindo, assim, para ajustar as ofertas as demandas da rede püblica,
minimizando as carências de professores da educacâo básica.
2.
Seleçao de candidatos objetiva o preenchimento de 09 (nove) vagas e cadastro de reserva
para BOLSISTA INICIAA0 A DOCENCIA para o PIBID/UniFOA. 0 candidato convocado para assumir
uma vaga, permanecerá por urn perlodo de 12 (doze) meses, podendo a bolsa ser renovada por igual
perlodo, durante a vigéncia do Programa. A qualquer tempo esse perlodo poderã sofrer alteraçao por
determinação da CAPES.

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
Seräo disponibilizadas o total de 09 (nove) vagas de bolsistas para os alunos regularmente
matriculados no Curso de Educacao Fisica - Licenciatura do UniFOA, bern como será constituIdo o
cadastro reserva, conforme quadro a seguir:

CURSO
EDUCAçAO FISICA - LICENCIATURA

NUMERO TOTAL DE VAGAS
09 VAGAS e CADASTRO RESERVA

1:111 PIMP] 1.101:19116-3 6-1
nN 97MEME
7

A seleçao de que trata este Edital preve as seguintes atribuiçoes para o bolsista:
a) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto assim que convocado;
b) dedicar-se, no periodo de vigencia da bolsa, 10 (dez) horas semanais

as

atividades do

PIBID, sem prejuIzo de suas atividades discentes regulares;
c) participar de encontros, seminários e eventos relacionados ao PIBID/UniFOA;
d) executar o piano de atividades aprovado;
e) apresentar formairnente no UniFOA e na escola, através de relatórios, Os resuitados parcials
e finais de seu trabalho, bern como, divuigá-los amplamente em espacos académicos, sobretudo em
eventos de iniciacäo a docência e em ambiente virtual do PIBID, organizados pelo UniFOA e/ou pela
CAPES.
Campus Colina
Campus Aterrado
Campus UnivemutlnoJuuofcssualaguuudes
Campus liuisersit4fip Ulçuio Galutti
4rLucasEvanthsta n'.862-Aoeorado RualloossSenhuoalasGraças,u'.273Bus/S n.bl9-Tau/lerthal
SedeAdmumsiratova
Co/los
275.530-Voltai0e!onda-RJ.
27295-53b- Volta PedTouda.RJ.
lv.FauloErleiAhesAhrantes,un'.1J25-TresPoço
27253410- VobaRedonda-RJ.
TeL: (24) 3338-2764/3330-2Y15
Td: (24) 3341441
27240-560- VolfaRedonds.Rj
2724560
TeL:(24)3340-8437
TeL:(24) 33404400

Campus 1Jniversitoiu José Viucipruva Campus Uuuive,sitirio Leonardo Mo/lies
Shopping /b
Ruajatajpai, 2084-Echo
Rua 23-B
27271-130- Volta Redonda.RJ
I EsqumaRualb u'.39
27240-133Redond's .Rj
Tel.(24)3341850
Pd.: (24) 3348-5991

II

rFOA
v vm

FundacaoOswaldoAranha

5. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no Pals;
b) ser aluno de graduacao regularmente matriculado no Curso de Educacão Fisica Licenciatura, coma disposto no item 3 deste Edital;
d) estar em dia corn as obrigaçOes eleitorais;
C)

INICIAcAO

estar cursando do segundo ao penUitimo semestre, exceto para EX-BOLSISTA DE

A DOCENCIA - PIBID;

e) ter concluldo a 10 semestre do curso na area do subprojeto;
d) nâo acumular balsa institucional enquanto atuar no Projeto;
f) possuir disponibilidade de carga horária de 10 (dez) horas semanais para trabaihar no Projeto,
inclusive aos Sãbados e nos periodos de recesso e férias do caiendário academico;
h) comprometer-se a cumprir a seu Piano de Atividades previsto no PIBID/Un1FOA.
6. DAS INSCRICOES

6.1 - Periodo: 27101/2017 a 07/02/2017.
6.2 - Documentos necessários: Formulärio EletrOnico (ficha de inscricão), disponibilizado no portal
acadêmico do Un1FOA, devidamente preenchido pelo candidato.
6.2.1 - Serão acessados e analisados por meio eletrônico os seguintes documentos: HistOrico
Escolar e comprovante da Ultima matricula no curso de Educação FIsica - Licenciatura.
7. DA SELECAO

7.1 - A seleção será realizada por cornissäo formada de professores pertencentes ao quadro da
FONUniFOA, sob a coordenaçao do Coordenador Institucional do PIB1D/UniFOA, e constarã das
seguintes etapas: Prova Escrita (peso 4), Entrevista (peso 3) e Análise do Histôrico Escolar e do Curriculum
Lattes (peso 3), sendo cada urna delas pontuada de 0 a 100 pantos.
7.2 - A Prova Escrita terá 02 (duas) horas de duracão e serã realizada conforrne estipulado no item
11 deste Edital.
7.3 - Os candidatos classificados na prova escrita serão convocados, em ate 02 (duas) vezes a
nümero de vagas, para a realizacaa da entrevista, nos dias, horários e locais indicados no cronograma
(item 11 deste Edital), sendo os dernais exciuldos do processo.
7.4-0 horãrio da entrevista seré marcado por ordern alfabética dos candidatos selecionados na prova
escrita.
7.5 - Para a realizaçâo da Prova Escrita e da Entrevista será obrigatOria a apresentaçâo dos
documentos de identificaçao corn foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabaiho ou
Carteira de Orgao de Classe).
7.6 - Todos as candidatos deverão se apresentar para realizacâo de cada etapa da seleçao, nos
locais e horãrios indicados no item 11, sob pena de elirninacao da Selecao.
7.7 .. A data e o horário indicados poderâo ser revistos, de acordo corn o nOmero de inscritos, cabendo
, corn no
minima 24h de antecedência, os novas horãrios e, se for o caso, a nova data.

a Coordenacâo do P1BID/UniFOA comunicar, por meio do site do Un1FOA - www.unifoa.edu.br

Campus UairersifiuioUleisGalouti
Campus LlniversitliioJoluPessoaFaguudes
Campus km do
Campus Coma
SedeAdmamstratcva
Rua 28 a. 6l9.Taoerioal
4 Lucas Evaomelissa n.862-Aoerrado Rua NossaSeohota ç!as Graças a,, 27Jle.PauloEuleaAkesAbiantes,n, 1.325-TresPoço,
2729a-53b. VoltaRecronda.RJ,
Culma
25.530.ToltaiOetloada.RJ.
27240.560. Volta Redonda-Al.
Tel.: (24) 3348.1441
272a3.610. VoltaRedooda.Rj
Tet:(24) 3338.2764/3338.2925
Tel.: (24) 33404400
-Tel: (24) 3340-8437

Campus Vaive!sit4aio José Viocipiova Campus Cal reisitlilo LeonardMollica
Sboppmgl6
RuaJaragyad, I.084-Reuro
272 Thl3tVoltafledouda.RJ
Rua 23-B BsqumsRua l6 a.39
Tel(24)3348-1850
27260.13k. Volta Redond'a-Rj
Tel.: (24) 3348.5991
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7.8 - 0 não comparecirnento a qualquer das etapas do processo de selecäo implicara na eliminacão
do candidato.
7.9 - A nota final de cada candidato seré obtida de acordo corn a seguinte fOrmula:
NF = (NC x 3 + NP x 4 + NE x 3)/100
Onde:
NF = Nota Final;
NP = Nota da Prova Escrita;
NC = Nota do HistOrico Escolar e Curriculo Lattes
NE = Nota da Entrevista
7.10 - Serao adotados como critérios de desempate: a maior nota na Prova Escrita e, permanecendo
o empate, por ordem de prioridade, a nota do HistOrico Escolar e do Curriculo Lattes, da Entrevista e
participaçâo em projetos e eventos do UniFOA.
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8.1 - 0 resultado final da seleçao serã divulgado e publicado pelo UniFOA no dia 01/03/2017, através
do Portal Académico do UniFOA - www.unifoa.edu.br e do Mural do Curso de Educaçäo FIsica, localizado
no Prédio 2 do Campus Universitário Olezio Galotti, em Trés Poços, no horário de 14h as 20h.
8.2 - Serâo considerados aprovados Os candidatos que obtiverem media final igual ou superior a 6,0
(seis).
8.3 - 0 candidato convocado corresponderé ao nUmero méxirno de 01 (uma) bolsa concedida pela
CAPES para o PIBID/UniFOA, observando-se o nUmero de vaga e a ordem de classificacão.
8.4 - Os selecionados nâo convocados, inicialrnente, cornporão urn cadastro de reserva e poderâo
ser chamados a qualquer momento, visando suprir as necessidades do PIBID/Un1FOA, no perlodo de
vigencia deste Edital.
8.5 - Os candidatos convocados para a ocupacâo das vagas deverâo apresentar-se no periodo de
02/03/2017 a 08/03/2017 na Secretaria do Curso de Educaçao Fisica, localizada no Prédio 2 no Campus
Universitärio Olezio Galloti em Trés Pocos, no horärio de 14h as 20h, para entrega da seguinte
docurnentaçao:
Ficha de cadastro (fornecido pelo UniFOA);
Umafoto3x4;
FotocOpia do CPF;
FotocOpia do RG;
FotocOpia do Cornprovante de Residencia;
FotocOpia Comprovante Bancário - Conta Corrente e Cartão do Banco;
Curriculo Laltes atualizado;
Subprojeto;
Terrno de Comprornisso (fornecido pela Coordenacao Institucional do PIBID);
Declaracao de disponibilidade de 10 (dez) horas semanais, para atuar no Prograrna,
inclusive aos Sábados e nos perIodos de recesso e ferias do calendário academico;
k) Declaracao de que não possui outra bolsa institucional.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

8.6 - A inexatidâo das declaraçoes, as irregularidades de docurnentos ou outras de qualquer natureza
que nâo atendarn as exigéncias deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, eliminarão o
candidato da Seleçao ou, se identificadas posteriormente, irnpedirao a sua atuaçao, anulando-se todos os
atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.

9.1 -0 bolsista rnanterá seu vInculo no Prograrna por 12 (doze) meses, sendo o valor da bolsa mensal
Campus Culina
Campus Aterrado
Campus Unimrsit4uis UleziuGalotti
Campus IJuivezsitaoioJoioFessaFaguodes
n,862-Ateorado Ras NossaSenhora/as Graças,n'.2734v Lucas
SedeAdmmastratira
lug 28 n. 619-Taudermal
Colma
27215-530-yoita jc/ onda-Ri
27293.53b- VoltaResronda.RJ.
Paulo Erle,AfresAbrantes,n,L325-Tres Pop
27253.610- Volta Redondu-RJ.
Tel.: (24) 3338-2764/3338-2925
Tel.: (24) 3348-1441
272411560- Volta Redonda-Rj
Tel.: (24) 3340-8437
Tet:(24)3340-S101

Campus Liniversit4rio José Vincipruva Campus tiuirersitdrio Leonardo Mollica
RuaJarajyai, L084-Retiro
Sboppmgl6
Rua 23-B EsgumaRua 16 n.39
272 77-IlliVoltaRedonda-RJ
27260-ill- Volta Redon d'a.RJ.
TeI.(24)3344-1850
Tel.: (24) 3345991
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de R$ 400,00 (quatrocentos reals), pagos diretamente pela CAPES por melo de crédito bancário, pelo
perlodo de 10 (dez) meses, podendo a bolsa ser renovada por igual perlodo, durante a vigencia do
Programa.
9.2 - A qualquer tempo esse perlodo poderá sofrer alteracão por determinaçao da CAPES.
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10.1 - 0 bolsista que nao for aprovado na prova escrita poderá interpor recurso no prazo de 48h,
na Secretaria do Curso de Educação Fisica, localizada no Prédio 2, dia 17/02/2017 ate as 20h;
10.2 - 0 bolsista que nâo for aprovado no resultado final podera interpor recurso no prazo de 48h,
na Secretaria do Curso de Educaçao Fisica, localizada no Prédlo 2, dia 24/02/2017 ate as 20h;
10.3 - 0 recurso, em formato de requerimento escrito, deverá ser direcionado
Seleção do PIBID/ Un1FOA, responsável pelojulgamento.

a

Comissào de

jj •i.x'i sir.iei

Divulgaçao do Edital

20/01/2017

Portal eletrOnico do Un1FOA e Mural do Curso de
Educacäo Fisica, localizado no Prédlo 2 do
Campus Universitário Olezio Galotti, em Trés
Pocos.

lnscriçöes

27/01/2017
a
07/02/2017

Portal eletrOnico do Un1FOA www.unifoa.edu.br

-

-

Sala 02 do Prédlo 2 do Campus Universitãrio
Olezio Galotti, em Trés Pocos.
Realização da Prova Escrita

14102/2017

Horário da realizacâo da prova de 16h

as

o

30 (trinta)

candidato devera chegar com
minutos de antecedéncia.

Divulgaçao do resultadoda prova
escrita e convocacao para
entrevista
Prazo para recurso
Divulgaçäo do
resultado
convocação para entrevista

e

18h.

15/02/2017

Portal eletrOnico do Un1FOA e Mural do Curso de
Educacão Fisica.

17/02/2017

Sala 02 do Prédio 2 do Campus Universitário
Olezio Galotti, em Trés Poços.

20/02/2017

Horário das 14h as 20h.
Portal eletrOnico do Un1FOA e Mural do Curso de
Educação Fisica.
Local: Sala 2 do Prédio 2 Curso de Educacão
FIsica.
-

Realização da entrevista

21/02/2017

Análise do Histórico Escolar e do
Curriculo Lattes

21/02/2017

Divulgacao do resultado

22/02/2017

Horário das 14h as 20h.
Secretaria do Curso de Educacao
Prédio 2
Fisica.
Portal eletrOnico do Un1FOA e Mural do Curso de
Educação FIsica.
Secretaria do Curso de Educacâo
Prédlo 2
Fisica.
-

-

Prazo para recurso do resultado

24/02/2017

Horário das 14h as 20h.
Secretari2 do Curso de Educacâo
Prédlo 2
Fisica.
Horário das 14h as 20h.
Secretaria do Curso de Educacao
Prédio 2
-

Divulgaçao do resultado final

01/03/2017

Entrega da documentacâo dos

02/03/2017

Campus linirersitinio Main 6aloui
Campus liniversiolaiojoioressoal'agundes
Campus Atcooado
SedeAdminisisatova
Rua 28 n' 019.Tangerival
4v. LucssEvauelista n,862.Aterrado
li'.PauloEoleaAkesAbrantes,n'. 1.325-Toes Poço,
27295.53b- Volta Reoronds.RJ,
27215-530-Voloa i?edonda.RJ.
27245-560-Volta Redonds-RJ.
Tel.: (24) 334 8-1441
TeL:(24)3338-2764/3338.2t"15
Tel,: (24) 3340-8400
-

-

(OPUS GAS
Rua NossaSenhora dos Graças,n'.273.
Coma
27253-610- Volta Redonda-Rj
Tel.: (24) 3340-8437

Campus Ilnirejsitinio José Vincs000ra Campus Unive,sitinioLeonsrdMo1lica
Rusjaragjoaa,t084.Retns
Shopping 16
272 m13(P YoltaRedonda-RJ
Rua 23-B EsqumaRual6 n',39
Tel.(24)3344-1050
2726O-l3?. Volta Redonol'a .Rj
Tel.: (24) 334091
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convocados/ Escalonamento de
entrega por Subprojeto

iF•;5 'Th.l I] E] .I1 well

a
08/03/2017

FIsica.
Horãrio das 14h

as 20h.

c]

12.1 - 0 prazo de validade da seleçao e de 02 (dois) anos, contados a partir da publicaçao dos
Resultados da seleçao no endereco eletrOnico do Un1FOA - www.unifoa.edu.br , podendo ser prorrogado
por igual perlodo, a critério da Coordenaçao Institucional do PIBID/Un1FOA;
12.2 - A Bolsa Acadêmica PIBID nâo implicará, sob hipotese alguma, em vInculo ernpregatIcio
corn a Fundaçâo Oswaldo Aranha - FOA, mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda Un1FOA ou corn a CAPES;
12.3 - A coordenacao do PIBID/Un1FOA poderã substituir o bolsista, caso näo atenda as
atribuicoes elencadas no item 4, a qualquer tempo, observada a inadequaçao do mesmo aos objetivos
do Projeto, sendo, neste caso, convocado urn novo selecionado do banco de reserva de acordo corn a
ordem de classificaçao. A substituicâo deverá ser precedida do princFpio contraditôrio e da arnpla defesa,
por rneio de solicitacâo formal a Coordenacao Institucional do PIBID, a quern caberá a decisão final, e
deverá conter exposicão detalhada dos motivos que levararn ao pedido de substituiçao;
12.4 - 0 bolsista eliminado poderä interpor recurso no prazo de 72h apOs ciência de notificacão por
escrito da efetiva exclusão, mediante requerirnento escrito, que deverá ser direcionado a Cornissao de
Seleçäo do PIBID/UniFOA e entregue na Secretaria do Curso de Educaçao Fisica do UniFOA, localizada
no Prédio 2 do Campus Universitário Olezio Galotti, no horärio das 14h as 20h;
12.5 - 0 recurso será julgado pela Comissão de Seleçao do PIBID/UniFOA e o resultado será
notificado ao requerente por rneio de correio eletrOnico, no prazo máximo de ate 15 (quinze) dias. Apôs
julgarnento final, nâo caberá apresentação de novo recurso;
12.6 - Os recursos financeiros são de responsabilidade exclusiva da CAPES, não tendo a
FONUn1FOA qualquer responsabilidade pelo seu pagamento. Nâo ha garantia de continuidade da bolsa
caso a CAPES suspenda o programa ou o pagamento da bolsa;
12.7 - Os casos omissos no presente edital serão solucionados pela Cornissão de Seleção do
PIBID/UniFOA, ouvida Reitoria e Direção da FOA.
Volta Redonda, 11 de novernbro de 2016.

Alden dos Santos Neves

PrO -Reitor de Pesquisa e POs-Graduaçao

Claudia Yam a Utaga a
R itoado niF A

Campus linfrersitiñoUltho (ialotti
SedeAdministrativa

IF, Paulo EriciAlves Aboaotes,n. 1325-Tris Poço.

27248-568- Volta Redoada-Rj
Tel.: (24) 3340-8000

Campus Cabo
CampusAterrado Campus Cal musiColoj010 Pessoa Pagundes
4v.laucusEvaopdllsta or'.862-Aterrado Rug NossaSenhuraçlasGraças, ft. 273Rug 28 D. ll9-Tauertha!
Colma
27215-531 -Volta ile4onda-RJ.
27295-53b- Volta Resfouda-Rj
27253-610. VoloaRed000da-RJ.
Tel.: (24) 3330-2764/3338-2525
Tel.: (24) 3348-1441
TeL:(24)3340-8437

Campus lioiversit4do José Vlociorova Campus (JniveositirioLeousrdMoflica
RuaJarajiaI, 2084-Retioo
Shopppogl6
Rua 23-B EsquuoaRua 16 u',39
27277-13 5- Volta Redonda-RJ
Tel.(24)3344-1850
27260-1/0- Volta Redond'a -Rj
TeL:(24)3348-5991

