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Edital de Seleção de bolsistas e cadastro de reserva para 2015 
 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
Subprojeto Química São Carlos 

 
 

Das informações 
 
Projeto USP: Apoio à docência como componente articulador da teoria e prática na 
formação inicial do professor  
Coordenador Institucional: Vinício de Macedo Santos (FEUSP) 
 
Subprojeto de Química – São Carlos: O método investigativo em aulas teóricas e práticas 
de Química e no Museu de Ciências 
Coordenadora de área: Ana Cláudia Kasseboehmer (IQSC) 
 
Vigência da bolsa: até 12 meses  
Valor da bolsa: R$ 400,00. 
 

 
Das inscrições 

 
Poderão se candidatar às bolsas de Iniciação à Docência estudantes regularmente 
matriculados no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas da USP – Núcleo Geral ou 
habilitação em Química - São Carlos. 
O período de inscrição será de 01 a 12 de dezembro de 2014. 
 
São requisitos dos candidatos a bolsas de Iniciação a Docência: 
  
I. ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;  
II. estar regularmente matriculado em curso de licenciatura nas áreas abrangidas pelo 
PIBID;  
III. estar em dia com as obrigações eleitorais;  
IV. ser selecionado pelo Coordenador de Área do subprojeto;  
V. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado; 
VI. possuir disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais; 
VII. possuir disponibilidade para participar das reuniões do grupo no Campus 2 da USP e 
de desenvolver atividades nas escolas públicas e no museu da cidade. 
 



 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 
Departamento de Físico-Química 
 
Av. Trabalhador Sãocarlense, nº 400 - Centro   Fone (016) 3373 9951 
Cx. Postal 780 – CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil FAX  (016) 3373 9952 

Da documentação para inscrição 
 

Os candidatos deverão enviar por e-mail, para a Profª Ana Cláudia: claudiaka@iqsc.usp.br, 
os seguintes documentos: 
 

1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo 1 deste edital); 
2. Cópia de RG e CPF; 
3. 1 foto 3 x 4; 
4. Declaração do TRE de quitação eleitoral (pode ser obtido em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 
5. Cópia legível do cabeçalho de extrato bancário de conta corrente do Banco do 

Brasil em que conste o candidato a bolsa como titular da conta corrente, nº da 
agência e nº da conta (a conta não poderá ser conjunta, nem conta poupança, nem 
conta salário, nem de investimento); 

6. Comprovante de matrícula; 
7. Histórico atualizado da graduação (com reprovações, se houver); 
8. Carta de motivação justificando o interesse em participar do projeto e em atuar 

futuramente na rede pública de educação básica.  
Observação: A falta de documentação implicará na não aceitação da inscrição.  
 

 
Da seleção 

 
A seleção dos candidatos ocorrerá em caráter classificatório obedecendo aos seguintes 
critérios: 

a) Análise do histórico escolar (com reprovações); 
b) Disponibilidade do candidato; 
c) Carta de motivação.  

Em casos de desistência ou desligamento o bolsista será substituído de acordo com os 
mesmo critérios de seleção.  
 

 
Do calendário 

 
Inscrição de candidatos 01 a 12/12/2014 
Seleção de candidatos 13 a 18/12/2014 
Divulgação dos resultados 19/12/2014 
Assinatura do termo de compromisso 06/01/2015 
Início das atividades Janeiro/2015 

mailto:claudiaka@iqsc.usp.br�
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Das condições da bolsa de Iniciação à Docência 
 
São compromissos dos bolsistas: 
 
I. dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 12 (doze) horas semanais, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;  
II. executar o plano de atividades aprovado (do projeto aprovado pela CAPES);  
III. manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade escolar e atuar de 
forma responsável em relação ao meio ambiente;  
IV. assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela IES no 
projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente;  
V. apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os na 
Instituição onde estuda e na escola onde exerceu as atividades, em eventos de iniciação à 
docência promovidos pela Instituição e em ambiente virtual do PIBID organizado pela 
CAPES. 
 
É vedado aos bolsistas: 
Possuir outro tipo de bolsa excetuando-se as de caráter assistencial. 
 
 
Dúvidas e esclarecimentos: Profª Ana Cláudia Kasseboehmer IQSC - 
claudiaka@iqsc.usp.br 

 
 
São Carlos, 24 de novembro de 2014. 
 
 

 
Ana Cláudia Kasseboehmer 
Coordenadora de área PIBID Química São Carlos 
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ANEXO 1 - Formulário de Inscrição – PIBID Química São Carlos - 2015 
 
1. Nome: 
 
2. Telefones para contato: 
 
3. E-mail para contato: 
 
4. Endereço completo em São Carlos: 
 
 
 
 
5. Data de nascimento: 
 
6. Curso: Licenciatura em Ciências Exatas – (     ) Núcleo Geral; (     ) Habilitação Química 
  
7. Número USP: 
 
8. CPF: 
 
9. RG: 
 
10. Ingresso no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Mês/ano): 
 
11. Conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (expectativa) (Mês/ano): 
 
12. Disponibilidade para o 1º semestre de 2015: 
 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Manhã      
Tarde      
Noite      
 
13. Recebe alguma bolsa atualmente? 
(    ) Não           (    ) Sim     Qual? 
Término da bolsa: 
 
14. Possui vínculo empregatício? 
(    ) Sim     (    ) Não 
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15. Informações bancárias – Banco do Brasil: 
Agência nº:                                   Conta corrente nº: 
 
 
16. Declaro estar ciente de que: 
 
(   ) Possuo disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais para dedicar-me às atividades 
do Pibid, que incluem reuniões de planejamento e atividades nas escolas públicas e no 
museu de ciências; 
(   ) A segunda falta a uma das atividades do Pibid sem justificativa (atestado médico) 
implicará em meu desligamento do subprojeto; 
(     ) As reuniões de planejamento ocorrerão no Campus 2 da USP. 
 
 

Carta de Motivação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato:  


