
Perguntas e respostas sobre o edital 37/2020 – Dirgrad CT para seleção de 

estudantes para o programa institucional de bolsas de iniciação à 

docência – PIBID – Edital CAPES 02/2020 

Este documento foi criado para auxiliar na leitura do edital e não o substitui. 

Recomenda-se a leitura integral do Edital 37/2020, disponível em 

http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba/pibid-

selecao-estudantes-matematica-curitiba 

 

Uma dica: Preencha a plataforma CAPES ( http://eb.capes.gov.br.) o quanto antes, para 

não correr riscos com a instabilidade do sistema 

 

 

1. O que é o PIBID? 

Um programa Institucional para a iniciação à docência, com bolsas que são financiadas 

pela CAPES. 

 

2. O que faz um estudante que está inscrito no PIBID? 

Participa de reuniões com o coordenador de área, com os professores supervisores da 

área, prepara situações de ensino, estuda documentos curriculares, estuda fundamentos 

teóricos e metodológicos para o ensino de matemática, elabora relatórios, desenvolve 

práticas com os estudantes da escola de educação básica, etc. 

 

3. O PIBID será presencial? 

As ações dos estudantes que fazem parte do PIBID serão combinadas com os professores 

supervisores e conforme as orientações oficiais de funcionamento das escolas. Neste 

momento as ações estão sendo realizadas em formato não presencial. 

 

4. Quando começam as ações do Pibid? 

Previsão de início em outubro de 2020 

 

5. Quanto tempo dura o PIBID? 

O projeto acontece durante 18 meses de forma contínua. Iniciando em outubro de 2020 

será finalizado, se encerrará em março de 2021 

 

6. Já participei do PIBID, posso participar novamente? 

O tempo máximo que um aluno pode participar do PIBID com bolsa é de 18 meses. Então 

se já participou durante todo esse tempo, não poderá participar novamente com direito a 

bolsa. Mas por exemplo, se participou 6 meses com bolsa ainda pode participar durante 

12 meses com direito à bolsa. 

 

7. Quem pode participar do PIBID? 

Estudantes regularmente matriculados na primeira metade do curso (isto é, estar no 

máximo no quarto período) e que tenham concluído menos de 60% da carga horária 

regimental do curso de Licenciatura em Matemática do câmpus Curitiba. 

 

http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba/pibid-selecao-estudantes-matematica-curitiba
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba/pibid-selecao-estudantes-matematica-curitiba
http://eb.capes.gov.br/


8. Quantas horas preciso dedicar ao PIBID? 

No mínimo 8 horas semanais (32 horas mensais). As horas de atuação no PIBID não 

podem coincidir com outras horas de atividades do curso 

 

9. Estou trabalhando e/ou fazendo estágio remunerado, posso participar do PIBID? 

Sim, desde que tenha os horários disponíveis para as reuniões dos grupos e participação 

das ações na escola. Além disso seu trabalho ou estágio não pode estar relacionado à 

UTFPR ou a escola onde se desenvolve o PIBID 

 

10. Qual é o valor da bolsa do PIBID? 

Bolsas mensais de R$400,00 

 

11. Posso ser desligado do PIBID antes do término do programa? 

Sim, caso expresse oficialmente o desejo se desligar do programa, ou ainda poderá ser 

desligado pela coordenação de área caso não atenda às atribuições definidas conforme o 

item 3 do Edital 

 

12. Serei desligado do PIBID se não obtiver desempenho satisfatório nas disciplinas do 

curso? 

 Sim. Será considerado desempenho acadêmico satisfatório o estudante que garantir 

aprovação em pelo menos 60% das disciplinas matriculadas (com arredondamento para 

o número inteiro imediatamente superior) e possuir frequência regular (mínima de 75%) 

em todas as disciplinas matriculadas, verificadas a qualquer tempo, durante o semestre 

letivo 

 

13. Qual o período de inscrição do PIBID? 

01 a 09 de setembro de 2020 

 

14. Como deve ser feita a inscrição? 

Enviando a documentação para o e-mail pibidmat.utfprct@gmail.com 

 

15. Quais são os documentos necessários para inscrição? 

a. Ficha de inscrição que está no edital (Anexo A) 

b. Currículo cadastrado na plataforma Capes ( http://eb.capes.gov.br.), com comprovação  

c. Declaração de que não acumulará bolsa (Anexo B) 

d. Declaração de que não possui grau de parentesco com os coordenadores do subprojeto 

(Anexo B) 

e. Declaração de quantitativo de meses em que participou do PIBID com bolsa (Anexo B) 

Serão indeferidas as inscrições com documentação incompleta 
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