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EDITAL UESPI/PREG Nº 044/2022 

 
EDITAL DE SELEÇÃO E CADASTRO DE RESERVA DE RESIDENTES 

BOLSISTAS PARA O PROGRAMA RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA (PRP) - UESPI 
 

Com respaldo na Portaria Capes nº 82/2022 e no Edital Capes 24/2022, a Universidade Estadual do 

Piauí, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG/UESPI) e da Coordenação 

Institucional do Programa de Bolsas de Residência Pedagógica (RP), torna público o processo 

seletivo dos bolsistas residentes, com cadastro de reserva, vinculados a esta IES para participação 

no Programa de Residência Pedagógica – PRP/UESPI. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Programa Residência Pedagógica, financiado pela Ministério da Educação e implementado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma das ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores com o objetivo de induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão dos 

licenciandos nas escolas de educação básica, a partir da segunda metade do seu curso. Desse modo, o 

programa visa aprimorar o desenvolvimento profissional dos residentes e estimular a permanência na 

docência, contribuindo, assim, para ajustar a disponibilidade de profissionais habilitados às demandas 

da rede pública, minimizando a carência de professores da Educação Básica. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Cada Preceptor deverá acompanhar no máximo 06 (seis) residentes, sendo 05(cinco) bolsistas 

e 01(um)  voluntário ou o máximo de 12 (doze) residentes, sendo 10 (dez) bolsistas e 02 (dois) 

voluntários ou o máximo de 18 (dezoito) residentes, sendo 15 (quinze) bolsistas e 03 (três) 

voluntários. A composição de cada núcleo dependerá da necessidade de cada Subprojeto, conforme 

apresentado no quadro 1 (distribuição das vagas de residentes por campus). 

 
2.2 A distribuição das vagas de residentes por campus, segue no quadro abaixo. 

 
Quadro 1 – Quantidade de vagas de residentes por campus/área 

Municípi 
o 

Área 
(Subprojeto) 

Docente Orientador/ 
e-mail 

Vagas 

 

Parnaíba- 

Prof. 

Alexandre 

Alves de 

Oliveira 

Biologia Filipe Augusto Gonçalves de Melo 
filipe.melo@phb.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Interdisciplinar

: Filososfia e 
Ciências Sociais 

Adriana Alves de Lima Lopes e 

Jonas Henrique de Oliveira 

adrianallp@phb.uespi.br 
jonashenrique@phb.uespi.br 

30 + cadastro de reserva 

Pedagogia Fabrícia Pereira Teles 
fabriciateles@phb.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Rita Alves Vieira 
ritaalvessalves@hotmail.com 

15 + cadastro de reservas 

História      Mary Angélica Costa Tourinho 
mary.angelica@phb.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 
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Piripiri- 

Prof. 

Antonio 

Giovanne 

Alves de 

Sousa 

Físíca Neymar José Nepomuceno 
Cavalcante 
neymarjose@prp.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Adriana Paula Rodrigues Silva 
adrianapaulars@prp.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Inglês Lylia Rachel Sousa Castro 
Cruz lyliarachel@prp.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

    

Picos-Prof. 

Barros 

Araújo 

Biologia Cintia de Sousa Clementino 
cintia@clementino@pcs.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Educação Física Giordano Márcio Gatinho Bonuzzi 
Giordanomarcio@pcs.uespi.br 

10 + cadastro de reservas 

Pedagogia Helena Cristina Soares 
Menezes 
helenacristina@pcs.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Eliana Pereira de Carvalho 
elianapereira@pcs.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

    

 

Teresina- 

Clóvis 

Moura 

História Damião de Cosme Carvalho 
Rocha 
damiaocosme@ccm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Diógenes Buenos Aires 
de Carvalho 
diogenesbuenos@ccm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

 

Pedagogia Joilza Rodrigues Cunha Leitão 
joilzarodrigues@ccm.uespi.br 
 

15 + cadastro de reservas 

    

 

 

 

 

Teresina- 

Torquato 

Neto 

(Teresina) 

 
 

Biologia 

Maria Gardênia Sousa 
Batista 
mariagardenia@ccn.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Educação Física Kátia Magaly Pires Ricarte 
katiamagaly@ccs.uespi.br 

05 + cadastro de reservas 

Física Edina Maria de Sousa 
Luz edina@uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

História Sérgio Romualdo Lima 
Brandim 
romualdolima@cchl.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Pedagogia Dalva de Oliveira Lima 
Braga 
dalvaoliveira@cceca.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Inglês Maria Eldelita Franco Holanda 
mariaeldelita@cchl.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Ciências Sociais Rebeca Henneman vergana 
de Souza 
rebeca@cpm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Francisca Neuza de Almeida 
Farias 
franciscaneuza@cchl.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Química Marly Lopes de Oliveira 
marlylopes@ccn.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Geografia Maria Tereza de Alencar 
mariatereza@cchl.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

    

Oeiras- 

Possidônio 

Queiroz 

História Thiago Reisdorfer 
thiagoreisdorfer@ors.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Pedagogia Ana Luiza Floriano de Moura Brito 
Analuiza@ors.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Letras Português Ana Angélica Lima Gondim 
anaangelica@ors.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

    

Campo 

Maior- 

Heróis 

do 

Jenipap 

o 

Biologia Thaís Yumi Shinya 
shinya.thais@cpm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

História Ernani José Brandão 
Júnior 
ernanijose@cpm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Pedagogia Maria de Jesus Queiroz 
Alencar 
mariaqueiroz@cpm.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 
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São 

Raimundo 

Nonato -

Ariston 

Dias Lima- 

História Cristiane Maria Marcelo 
Cristiane.marcelo@srn.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

    

Floriano- 
Josefina 

Letras Português Vanessa Raquel Soares 
Borges 
vanessaraquel@frn.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

Demes    

    

Bom Jesus 

- Dom 
José 

Váquez  

Pedagogia P  Joquebede Dias dos Santos 
Nunes 
joquebededias@bjs.uespi.br 

15 + cadastro de reservas 

TOTAL DE VAGAS 510 + cadastro de reserva 

 

 

3. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

3.1 Fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática de estudantes de cursos de licenciatura; 

3.2 Contribuir para a construção da identidade profissional docente dos licenciandos; 

3.3 Estabelecer corresponsabilidade entre IES, redes de ensino e escolas na formação inicial de 

professores; 

3.4 Valorizar a experiência dos professores da educação básica na preparação dos licenciandos para 

a sua futura atuação profissional; 

3.5 Induzir a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica com base nas experiências vivenciadas 

em sala de aula. 

 
4. DOS REQUISITOS PARA ATUAR COMO RESIDENTE 

4.1 Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; 

4.2 Estar em dias com as obrigações eleitorais; 

4.3 Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da UESPI, na área do subprojeto; 

4.4 Ter cursado o mínimo de 50% da carga horária do curso ou estar cursando a partir do 5º período 

no semestre 2022.1; 

4.5 Ser, estudante, preferencialmente, com ingresso em IES por meio das política de cotas das Ações 

Afirmativas. 

4.6 Declarar, responsabilizando-se pela veracidade e comprovação, as seguintes situações: 

a) não possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau com a 

coordenadora institucional e/ou com a docente orientadora do subprojeto (Cf. ANEXO I); 

b) ter condições de dedicar, no mínimo, 6 (seis) horas por semana às atividades do programa; 

c) estar apto a iniciar e desenvolver as atividades relativas ao subprojeto (por mediação presencial. As 

mediações digitais somente acontecerão em casos excepcionais e mediante novo decreto 

governamental) tão logo seja selecionado e convocado; 

d) dispor de tempo e condições adequadas para se deslocar até as instituições e reuniões previstas 

pelos Subprojetos, visto que, no contexto social e sanitário vivido atualmente no país, em que 

instituições educacionais retornaram suas atividades presenciais, as atividades digitais somente 

poderão ser desenvolvidas em ambientes virtuais quando for estritamente necessário. 
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d) candidato à vaga de bolsista – se tiver participado do Programa em edição anterior, não ter 

recebido  mais que 8 bolsas. 

 

5. DOS COMPROMISSOS DO LICENCIANDO RESIDENTE 

5.1 desenvolver as atividades de residência pedagógica, planejadas juntamente com o docente 

orientador e o preceptor, responsabilizando-se pelas condições de acesso ao ambiente escolar; 

5.2 elaborar os planos de aulas sob orientação do docente orientador e do preceptor e dedicar-se, no 

período de vigência da bolsa a, no mínimo, 6 horas semanais às atividades da RP na escola-

campo, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente da UESPI; 

5.3 cumprir a carga horária de residência estabelecida pela CAPES, assinando a folha de 

frequência na escola campo e justificar ausência com documento que comprove incapacidade ou 

impossibilidade de trabalho, nos limites estabelecidos no art.43 da Portaria CAPES 082/2022; 

5.4 registrar as atividades de residência pedagógica em relatórios ou em relato de experiência, 

conforme definido pela CAPES, e entregá-los no prazo estabelecido; 

5.5 participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando com o 

aperfeiçoamento do programa e tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com 

cordialidade, respeito e formalidade adequada; 

5.6 Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os nos 

seminários promovidos pela instituição e, opcionalmente, em outros eventos acadêmicos; 

5.7 Participar das atividades de acompanhamento e avaliação da RP definidas pela Capes; 

5.8 Cumprir, no mínimo, a carga horária prevista para cada módulo – média de 138 horas; 

5.9 informar ao docente orientador situações que possam implicar o cancelamento ou a suspensão 

da                bolsa do residente; 

5.10  comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente 

orientador, ao coordenador institucional ou à CAPES; 

5.11  Assinar termo de desligamento do projeto em caso de se encontrar sem condições de cumprir as 

atividades previstas no subprojeto, em consonância com as normas deste edital. 

5.12 Restituir à Capes benefícios recebidos indevidamente do programa, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU), caso haja desistência antes da conclusão da carga horária parcial do 

programa em qualquer um dos três módulo (138 horas) ou desligamento justificado pelo 

descumprimento das normas deste edital; 

a) A restituição de bolsas será daquelas já recebidas no curso do módulo não concluído. 
 

6. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

6.1 São concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

bolsas para residentes no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

6.2  As bolsas terão vigência de 18 meses, com validade durante a execução do subprojeto na escola-

campo. 

 

 

 

 

 

 



6.3 O pagamento das bolsas será feito pela Capes, após cadastro no Sistema de Controle de Bolsas e 

Auxílio (SCBA), na conta bancária informada pelo residente. 

a) A conta deve ser na modalidade conta corrente, preferencialmente, no Banco do Brasil ou na 

Caixa Econômica Federal (agilidade no crédito da bolsa), bem como em quaisquer outros bancos 

(físicos ou digitas); 

b) Não são aceitas as seguintes modalidades de conta: conta fácil, conta conjunta, conta de pessoa 

jurídica, conta poupança, conta salário ou conta em nome de terceiros; 

c) O estudante de licenciatura que tiver vínculo empregatício ou estiver realizando estágio 

remunerado poderá ser bolsista do programa de Residência Pedagógica, desde que a relação de 

trabalho não seja com a UESPI ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto 

estipuladas no item 4. 

6.4 É vedado o recebimento de bolsa pelos participantes do projeto quando 

I - for identificado débito de qualquer natureza com a Capes, inclusive no que se refere à ausência 

de prestação de contas relacionada a outros programas, bolsas ou auxílios; 

II - as atividades do projeto estiverem formalmente suspensas; 

III - estiver afastado do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias; 

IV - já estiver recebendo bolsa ou auxílio da Capes ou de outra instituição pública (estadual ou 

municipal) de fomento ao ensino, à pesquisa, à extensão e à formação de professores. 

a) No âmbito da UESPI, o disposto no item IV trata especificamente do recebimento de bolsas de 

monitoria, PIBIC, PIBEU ou outra associada a atividades de ensino, extensão e formação de 

professores; 

b) Não se aplica o disposto no inciso IV ao recebimento de bolsa do Prouni, bolsa ou auxílio  de 

caráter assistencial a alunos comprovadamente carentes, tais como bolsa permanência (alimentação, 

trabalho, moradia, assistência à maternidade) ou do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), bolsa família, dentre outras de assistência social. 

V - Já tiver recebido o mínimo de, 8 bolsas em edições anteriores do programa Residência 
Pedagógica. 

6.5 Suspensão ou cancelamento do pagamento das bolsas: 

I - A suspensão da bolsa consiste na paralisação temporária de seu pagamento e poderá ser realizada 

pela Capes ou pela IES. O cancelamento consiste na interrupção definitiva do pagamento do 

benefício e poderá ser determinada pela Capes ou pela IES. 

II - A bolsa será suspensa nos seguintes casos: 

a) afastamento das atividades do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias e inferiora 1 (um) 

mês; 

b) suspensão formal do projeto ou do subprojeto por motivos que inviabilizem a continuidade das 

atividades; 

c) averiguação e comprovação de inobservância das obrigações e normas estabelecidas neste 

edital; 

d) averiguação e comprovação de desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista; 

e) averiguação e comprovação de fraude. 



 

 

7. DA PRERROGATIVA DE DISPENSA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

7.1 O licenciando residente (voluntário ou bolsista) pode solicitar dispensa das disciplinas de Estágio 

Supervisionado de acordo com o ensino em vigência desenvolvido pelo PRP e estipulado na Portaria 

Normativa PREG/UESPI Nº001/2019. 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1 A inscrição deve feita no período de 06 a 11/10/2022. 

8.2 Os documentos da inscrição devem ser enviados para o e-mail do DO (Docente orientador) 

responsável pelo Subprojeto de interesse, conforme Quadro 1. 

8.3 Ao formulário de inscrição (ANEXO I) devem ser anexados aos documentos descritos no item               

8.4, em formato PDF, em arquivo único e legível. 

8.4 Os documentos obrigatórios para inscrição são os seguintes: 

a) Histórico escolar atualizado na área correspondente à do subprojeto em que se inscrever; 

b) Cópia do comprovante de que ingressou na IES por cotas afirmativas oriundas de escolas públicas 

e raciais (Quando se aplicar o item 4, subitem 4.5 deste edital); 

c) Cópias do CPF e RG (frente e verso); 
d)  Cópia do “visto permanente” (Quando se aplicar o item 4, subitem 4.1 deste edital); 

e) Carta de intenções, justificando o interesse em participar do RP/UESPI, conforme a 

orientação e modelo disponível no ANEXO II; 

f) Cópia do currículo cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica, acessível pelo link 

https://freire.capes.gov.br/portal/. 

Obs.: Após cadastrar o currículo, a Plataforma permite gerar o PDF. 

 
9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
9.1 A seleção dos bolsistas residentes para o Programa Residência Pedagógica-PRP/UESPI será 

realizada por comissão local formada pelo Docente Orientador (presidente da banca) e dois 

Professores do respectivo curso. 

9.2 A comissão avaliadora será responável direta de todos os trâmites legais que envolvem esse 

processo seletivo, desde a homologação das inscrições até o resultado final desta seleção, assim como 

fornecer os documentos dos candidatos à Coordenação Institucional quando solicitado. 

9.2.1 É de inteira responsabilidade do Presidente da banca enviar via SEI, direcionado a 

Diretoria de Programas e Projetos Educacionais Especiais (DPPEE/RP) a ficha dos 

residentes                aprovados e classificados (Anexo III) até 19/10/2022 (Cf. Cronograma). 

9.3. A seleção será realizada em quatro etapas: 

1ª etapa – eliminatória: Verificação do cadastro do currículo na Plataforma Capes de 

Educação Básica. 

 
2ª etapa – classificatória: Análise do histórico escolar (acadêmico). 
A avaliação considerará o coeficiente de rendimento escolar registrado no histórico.  Esta etapa tem 

peso 6 (cinco) no somatório deste seletivo. 

 

3ª etapa – classificatória: Análise das cotas afirmativas oriundas de escolas públicas e raciais. A avaliação 

considerará o ingresso na IES através de cotas destinadas aos alunos de escolas púclicas e raciais cuja 

pontuação será equivalente a 10,0. Esta etapa tem peso 2 (dois) no somatório deste seletivo. 
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4ª. Etapa – classificatória: Avaliação da carta de intenções. 

Serão considerados os seguintes critérios para avaliação da carta: 

a) conformidade com os objetivos do programa (item 3) e dos compromissos do residentes (item 5) 

apresentados neste edital (3,0) 

b) argumentação (2,0) 

c) adequação ao gênero textual (1,5) 

d) coerência e coesão textual (2,0) 

e) domínio da norma culta e das convenções da escrita (1,5) 

* A nota da carta variará de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos. Esta etapa tem peso 4 (três) no somatório                 deste 
seletivo. 
 

10 DO RESULTADO FINAL 

10.1 O resultado final será resultante da classificação em ordem decrescente da nota final de cada 

candidato(a), conforme a seguinte fórmula: 

 

NFC = (Nra x 6) + (Nca x 2) + (Nci x 4)    /        1             0      

 

Sendo: 

NFC = Nota Final do Candidato 

Nra = Nota do Rendimento Acadêmico   

Nca = Nota cotas afirmativas 

Nci = Nota da Carta de Intenções 

 

10.2 Serão considerados aprovados todos os candidatos classificados em ordem decrescente, no limite 

das vagas ofertadas. 

10.3  Os candidatos aprovados serão imediatamente convocados e cadastrados no Programa até o dia 

07/11/2022. 

 

11 DA PARTICIPAÇÃO COMO RESIDENTE VOLUNTÁRIO 

11.1 O aluno residente voluntário gozará das mesmas prerrogativas do bolsista, exceto o recebimento 

de bolsas, bem como deverá se submeter a todas as normativas do programa previstas para a atuação 

dos residentes. 

11.2 Em caso de desligamento de residente bolsista, a bolsa ociosa será redirecionada para o 

residente voluntário, segundo a ordem de classificação, fazendo jus ao número de bolsas ainda por 

serem pagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS RESIDENTES 

DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
1 – Publicação do Edital no site da UESPI 05/10/2022 

2 – Inscrições via e-mail (ANEXO I) direcionada ao Docente 
Orientador 

06 a 
11/10/2022 

3 – Publicação da homologação das inscrições nas coordenações e 

nos e-mails dos candidatos 14/10/2022 

4 – Resultado final (nas coordenações e enviado ao FUESPI-
PI/GAB/PREG/DPPEE/RP) (ANEXO III) 

17/10/2022 

5 – Interposição contra o resultado final até às 18h 18/10/2022 

6 – Resultado final após a interposição de recursos enviado via SEI 
para FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/RP e para as coordenações 

19/10/2022 

7 – Publicação do resultado final no site da UESPI 25/10/2022 

8 – Entrega do termo de compromisso assinado 
 

26 e 
27/10/2022 

10 - Início das atividades no programa 07 a 
11/11/2022 

 
 

 

 

Teresina, 03 de outubro de 2022. 

 

 
Profa. Dra. Kátia Magaly pires Ricarte 

Coord. Institucional do Programa Residência Pedagógica-UESPI Port. 0394/2022Matrícula: 268849-2 



ANEXO I – EDITAL PREG Nº 0xx/2022 – PRP/UESPI 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - 

PRP/UESPI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – BOLSA DE RESIDENTE 
 

Sr(a) Coordenador(a), 

Solicito minha inscrição no Programa Residência Pedagógica - PRP/UESPI, nos termos 

especificado no Edital PREG Nº 0xx/2022 - PRP, de 03 de outubro de 2022. Declaro estar 

ciente e de pleno acordo com os termos do Edital e que as informações prestadas durante o 

processo seletivo são verdadeiras, sob pena de ser desclassificado (a). 

 

Dados Pessoais: 

 
Nome: 

Data de 
Nascimento: 

/ / 

Gênero: Nacionalidade: 

CPF: Titulo de Eleitor: 

RG: Órgão Exp.: Data Emissão: / / 
Endereço: Nº: 

CEP: Cidade: Bairro: 

Telefone(s):  

E-mail:  

Dados de Inscrição: 

 

Curso de Licenciatura Bloco Forma de ingresso do aluno 

  Ampla 

Concorrência 
COTA 

  

Subprojeto deconcorrência 

 

 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS Nome do Banco: 

Cód. Banco: Nº da Agência: Nº da Conta Corrente: 

Observações: A conta corrente não pode ser poupança ou conta investimento. Caso a conta 

seja em conjunto, o bolsista deverá ser o titular. Caso o(a) candidato(a) não possua conta 

corrente, este deverá ficar ciente que sua efetivação ao Programa, caso seja selecionado, só 

ocorrerá mediante a apresentação da mesma. 



 

Teresina, de 2022. 
 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Professor(a) Doente Orientador 



 

 
ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DACARTA DE INTENÇÕES 

 
[Digite a carta, ASSINE-A, salve em PDF e anexe ao formulário de inscrição] 

 

Em, no máximo, 30 linhas escreva uma carta argumentativa, justificando o seu interesseem participar 

do Programa Residência Pedagógica - RP/UESPI. A carta deve conter os motivos que o levaram a 

escolher um curso de licenciatura, seu entendimento sobre o que é ser professor e quais as suas 

expectativas quanto ao programa Residência Pedagógica. 

 

Prezado(a) Docente Orientor(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teresina, de de 2022 
 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) a Bolsa de Residência Pedagógica 



 

ANEXO III – EDITAL PREG Nº 0xx/2022 – PRP/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS NOME RESULTADODA  

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE RESIDENTES DO PRP 

 

 

 

 

 

 

 

Nce = Nota 

coeficiente escolar 

Nci = Nota da carta 

de intenções NFC = 

Nota Final do 

Candidato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - EDITAL PREG Nº 0xx/2022 – PRP/UESPI PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - 

PRP/UESPI 

CANDIDATO(A) CPF Nce Nci NFC RESULTADO 

      

      

      

      



 

Termo de compromisso do bolsista de Residência Pedagógica – PRP/UESPI 

 
 

A nomenclatura a seguir será utilizada no presente instrumento: 

 
Bolsista PRP: 
 

(Nome), (nacionalidade), (profissão), residente e domiciliado à (endereço residencial), inscrito 

no RG sob o nº e no CPF sob o nº ; aluno (a) do curso de licenciatura , matrícula nº ; banco nº , 

agência nº , conta corrente nº ; bolsista de resid~encia pedagógica do subprojeto (nome da 

licenciatura ou licenciaturas, em caso de interdisciplinar). 

 
Instituição de Educação Superior – IES: 

 

Universidade Estadual do Piauí - UESPI, situada à rua João Cabral, 2231, Bairro Pirajá, 

Teresina-PI, inscrito (a) no CNPJ sobo nº 07.471.758/0001-57; representada por Nouga Cardoso 

Batista, Reitor; 

 

CAPES: 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, situada no Setor Bancário 

Norte, quadra 2, bloco L, lote 6, Brasília, DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00889834/0001-08; 

representada pela Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica. 

 

Por meio deste instrumento, o aluno/a bolsista do PRP e a IES firmam termo de compromisso 

para a execução do projeto - UESPI, do Programa Residência Pedagógica/2022, o qual é regulado 

e fomentado pela CAPES. Este termo é regido pelos dispostos na Portaria Capes nº 082, de 26 de 

abril de 2022; e, ainda, nas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula primeira 

 

O bolsista de residência Pedagógica declara ter ciência dos dispostos na Portaria Capes nº 082, 

de 26 de abril de 2022. 

 

Cláusula segunda 

 

O Bolsista de Residência Pedagógica afirma preencher todos os requisitos listados a seguir: 

 
I - Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;  

II - Estar em dias com as obrigações eleitorais; 

III - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da UESPI, na área do subpro-jeto; 

IV - Ter cursado o mínimo de 50% da carga horária do curso ou estar cursando a partir do 

5ºperíodosemestre 2022.1; 

V - Declarar, responsabilizando-se pela veracidade e comprovação, as seguintes situações: 

a) não possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau 

com a coordenadora institucional e/ou com a docente orientadora do subprojeto; 

b) ter condições de dedicar, no mínimo, 6 (seis) horas por semana às atividades do programa; 

c) estar apto a iniciar e desenvolver as atividades relativas ao subprojeto (por mediação 

presencial. As mediações digitais somente acontecerão em casos excepcionais e mediante novo 



decreto governamental) tão logo seja selecionado e convocado; 

d) dispor de tempo e condições adequadas para se deslocar até as instituições e reuniões 

previstas pelos Subprojetos, visto que, no contextosocial e sanitário vivido atualmente no país, em 

que instituições educacionais retornaram suas atividades presenciais, as atividades digitais 

somente poderão ser desenvolvidas em ambientes virtuais quando for estritamente necessário. 

e) candidato à vaga de bolsista – se tiver participado do Programa em edição anterior, 

não ter recebido mais que 8 bolsas. 

 
Cláusula terceira 

 

O bolsista da Residência Pedagógica declara estar ciente de que: 

I. faz jus a uma bolsa mensal, cujo pagamento ocorre pelo critério de mês vencido; 

II. o pagamento da bolsa ocorre até o dia 10 de cada mês, exclusivamente em conta corrente 

em nome do bolsista do PRP. Não serão efetuados pagamentos em contas poupança, conjunta, nem 

salário; 

III. qualquer incorreção dos dados bancários informados pode ocasionar atraso no recebimento da 

bolsa; 

IV. o coordenador institucional é o responsável por incluir, suspender e cancelar bolsistas do 

programa, e o fará exclusivamente por meio do sistema disponibilizado pela CAPES; 

V. todo atraso no pagamento de bolsas deve ser comunicado imediatamente ao coordenador 

institucional para apuração. A demora na comunicação do atraso pode ocasionar perda de direito à 

bolsa referente àquele mês; 

VI. não é permitido receber a bolsa do PRP concomitantemente com qualquer modalidade de 

bolsa (ou benefício semelhante) de outro programa da CAPES, nem de outra agência de fomento 

nacional; 

VII. a recepção de bolsa do residente não caracteriza vínculo empregatício entre o bolsista e a 

CAPES, nem entre o bolsista residente e esta IES; 

VIII. são consideradas razões para a devolução de bolsas: 
 

a) receber a bolsa do PRP concomitantemente com qualquer modalidade de bolsa (ou benefício 

semelhante)de outro programa da CAPES, ou de outra agência de fomento nacional; 

b) receber bolsa resultante de pagamento indevido; 

c) deixar de cumprir os compromissos assumidos para a execução do programa; 

d) deixar de cumprir o disposto na cláusula segunda. 
 

Parágrafo único. As bolsas a serem devolvidas serão referentes aos períodos em que ocorreram as 

situações elencadas acimae os valores serão atualizados monetariamente. 

 
IX. a devolução de recursos recebidos indevidamente pelo bolsista, seja por pagamento de valor 

maior que o estipulado ou descumprimento de cláusulas que regulam o programa de Iniciação à 

Docência, será realizada em favor da União por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU; 

 

X. em caso de não pagamento de bolsa em decorrência de: a) falta de registro do bolsista residente 

no sistema disponibilizado pela CAPES ou b) suspensão indevida, o coordenador institucional deve 

solicitar formalmente à CAPES este pagamento até o último dia do mês posterior ao da bolsa 

requerida (por exemplo, pagamento referente a agosto – que é pago em setembro – deve ser 

solicitado até 30 de junho). Se a solicitação não for feita no prazo, a referida bolsa não será paga, 

nempoderá ser novamente solicitada. Para efeito de prazo é considerada a data de postagem; 

 

XI.a suspensão temporária da bolsa do residente com possibilidade de reativação poderá ser 

solicitada nos seguintes casos: 

 



a) para parturiente, a qual deve comunicar previamente à coordenação institucional seu período de 

afastamento; 

b) por licença médica superior a 15 (quinze) dias; 

c) para averiguação de recebimento concomitante de bolsas com outros programas; 

d) para candidatura a cargo eletivo. 

e) o cancelamento da concessão de bolsa pode ocorrer a pedido do bolsista residente da IES, ou por 

iniciativa da CAPES, em função de recebimento concomitante de bolsa, desempenho 

insatisfatório ou outros motivos pertinentes; 

f) o deslocamento às escolas parceiras do PRP será feito com recursos da bolsa; 

 

Cláusula quarta 

 

São deveres do bolsista do PRP: 

 

I - desenvolver as atividades de residência pedagógica, planejadas juntamente com o docente 

orientador e o preceptor, responsabilizando-se pelas condições de acesso ao ambiente esco-lar; 

II - elaborar os planos de aulas sob orientação do docente orientador e do preceptor e dedicar-se, 

no período de vigência da bolsa a, no mínimo, 6 horas semanais às atividades da RP na escola 

campo, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente da UESPI; 

III - cumprir a carga horária de residência estabelecida pela CAPES, assinando a folha de 

frequência na escola campo e justificar ausência com documento que comprove incapacidade ou 

impossibilidade de trabalho, nos limites estabelecidos no art.43 da Portaria CAPES 082/2022; 

IV - registrar as atividades de residência pedagógica em relatórios ou em relato de experiência, 

conforme definido pela CAPES, e entregá-los no prazo estabelecido; 

V - participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto colaborando com o 

aperfeiçoamento do programa e tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com 

cordialidade, respeito e formalidade adequada; 

VI - Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os nos 

seminários promovidos pela instituição e, opcionalmente, em outros eventos acadêmicos; 

VII - Participar das atividades de acompanhamento e avaliação da RP definidas pela Capes; 

VIII - Cumprir, no mínimo, a carga horária prevista para cada módulo – média de 138 horas; 

IX - informar ao docente orientador situações que possam implicar o cancelamento ou a suspensão 

da bolsa do residente; 

X - comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente 

orientador, ao coordenador institucional ou à CAPES; 

XI - Assinar termo de desligamento do projeto em caso de se encontrar sem condições de cumprir 

as atividades previstas no subprojeto, em consonância com as normas deste edi-tal. 

XII - Restituir à Capes benefícios recebidos indevidamente do programa, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU), caso haja desistência antes da conclusão da carga horáriaparcial do 

programa em qualquer um dos três módulo (138 horas) ou desligamento justi- ficado pelo 

descumprimento das normas deste edital; 

a) A restituição de bolsas será daquelas já recebidas no curso do módulo não concluído. 

 



Cláusula quinta 

 

O bolsista residente deve destacar o apoio financeiro recebido da CAPES em todo trabalho 

publicado em decorrência das atividades do projeto. 

 

Cláusula sexta 

 

O bolsista fica ciente de que será submetido a avaliações sistemáticas, realizadas pelo Coordenador 

Institucional e Bolsista Preceptor, podendo ser desligado do programa se não obtiver resultado 

satisfatório nas práticas desenvolvidas, de acordo com critérios estabelecidos nos processos de 

avaliação, ou por descumprimento das obrigações deste programa a que lhes são impostas. 

. 

 
Local e data 

 

 
Assinatura do Bolsista 

 
 

Assinatura do(a) Professor(a) Docente Orientador(a) do PRP 
 


