
                              

FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA - FIC 
CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
EDITAL 01/2019  

SELEÇÃO DE LICENCIANDOS(AS) PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)  

 

 
A Diretoria e a Coordenadora Institucional da Faculdade Integral Cantareira - FIC 
no uso de suas atribuições, observando a disposição do Edital 
PIBID/CAPES/DEB nº 07/2018 e a Portaria nº 45, de 12 de março de 2018, torna 
público o Edital de seleção de QUATRO (04) Licenciandos(as) de Iniciação à 
Docência para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 
PIBID, a fim de atender o Subprojeto Arte que atuará em escolas públicas dos 
municípios de São Paulo. Para fins deste edital, poderão concorrer às vagas de 
Iniciação à Docência somente os alunos devidamente matriculados na 1ª metade 
do curso de Licenciatura em Música. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/FIC é um 

programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 

melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. Os projetos 

apoiados pelo PIBID são propostos por Instituições de Ensino Superior (IES) e 

desenvolvidos por grupos de licenciandos(as) sob supervisão de professores de 

Educação Básica e orientação de professores das IES. 

 
 
2. OBJETIVOS:  
2.1. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica;  
2.2. contribuir para a valorização do magistério;  
2.3. elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica;  
2.4. inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino aprendizagem;  



2.5. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;  
2.6. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura;  
2.7. contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura 
escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre 
instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. 
 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO/LICENCIANDO NO PIBID  
3.1. São requisitos para participar do processo seletivo para bolsa de Iniciação 
à Docência (ID) do PIBID:  
I. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de licenciatura 
da Faculdade Integral Cantareira (FIC) para o qual concorre à vaga. Considera-
se discente na primeira metade do curso aquele que não tenha concluído mais 
de 60% da carga horária regimental do curso.  
II. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;  

III. Declarar que possui pelo menos 32 (trinta e duas horas) mensais para 
dedicação às atividades do Pibid;  

IV. Firmar termo de compromisso.  
3.2. O bolsista/voluntário será desligado do programa nas seguintes situações:  
I. Afastamento das atividades do projeto por período superior a 2 (dois) meses;  
II. Inobservância das obrigações e normas estabelecidas na Portaria CAPES nº 
45/ 2018;  
III. Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista;  
IV. Trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso, 
no caso de alunos de licenciatura;  
V. Término do prazo máximo de suspensão da bolsa sem o retorno do bolsista 
às atividades do projeto;  

VI. Encerramento do subprojeto ou projeto;  

VII. Término do prazo máximo de concessão;  
VIII. A pedido do bolsista.  
3.3 Das atividades dos alunos bolsistas/voluntários:  
I. participar das atividades definidas pelo projeto;  

II. dedicar-se, no período de vinculação ao projeto, ao mínimo de 32 horas 
mensais, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como 
discente;  

III. informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no 
recebimento de sua bolsa;  

IV. registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no 
projeto;  

V. apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, 
divulgando-os nos seminários de formação de professores da educação básica 
promovidos pela instituição;  

VI. participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela 
Capes.  



5. DA BOLSA 
5.1 Ao bolsista de Iniciação à Docência (ID) será pago, através da CAPES, uma 
bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não tributáveis, com 
duração de até 18 meses. A bolsa poderá ser suspensa a qualquer tempo, caso 
o bolsista deixe de atender aos requisitos especificados neste edital. 
5.3 É obrigatório cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Freire, 
disponível no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado 
para fins de verificação dos requisitos para concessão das bolsas. 
5.4 A qualquer tempo a Capes poderá solicitar documentos comprobatórios das 
informações incluídas no currículo da Plataforma Freire. 
 
6. DA INSCRIÇÃO 
6.1 Enviar um e-mail para a coordenação do Pibid/FIC: marcelio@cantareira.br  
 
7. DO CRONOGRAMA  
Fases  Datas  
Lançamento do Edital  01/02/2019 
Inscrição dos candidatos  04/02 a 15/02/2019 
Entrevistas  18/02 a 22/02/2019 
Prazo recursal  25/02 a 01/03/2019 
Divulgação do resultado final  04/03/2019 

  

 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2019. 

 

Profa. Dra. Enny Jose Pereira Parejo 

Coordenadora Institucional do Pibid 

  

Profa. Maria Elisa Meinberg de Sousa Pereira 

Diretora Geral 
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