
UFPR SELECIONA BOLSISTAS PARA O PIBID E PARA O PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

A Universidade Federal do Paraná publicou editais para a seleção de 360 
bolsistas dos cursos de Licenciatura nas áreas de Ciências Biológicas, 
Ciências, Ciências Exatas, Matemática, Química, Física, Geografia, Ciências 
Sociais, Letras Português e Pedagogia. 

As bolsas serão concedidas pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior (CAPES) para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e para o Programa de Residência Pedagógica. 

 

PIBID 

O PIBID é um programa da Política Nacional de Formação de Professores do 
Ministério da Educação, que visa proporcionar aos discentes dos cursos de 
Licenciatura, a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica.  
 
Poderão participar do PIBID discentes que tenham concluído 60% ou menos da 
carga horária regimental dos seguintes cursos de Licenciatura da UFPR:  
 

Curso de 
Licenciatura/Subprojeto 

Setor Link do Edital 

Ciências Biológicas Biológicas 
- Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/BI
O-YANINA-Edital-
Sele%C3%A7%C3%A3o-Bolsistas-
ID-PIBID-BIOLOGIA_YANINA.pdf  

Ciências  Litoral – 
Matinhos 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/E
dital-Seleção-Bolsistas-ID-PIBID-
BOLSISTA-24.06_ciencias.pdf  

Ciências Exatas CEM – 
Pontal 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/E
dital-Seleção-Bolsistas-ID-PIBID-
Ciências-Emancipação-da-Vida.pdf 

Ciências Exatas Palotina http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/FI
S-MARA-ID.pdf  

Matemática Exatas – 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/M
AT-ANDERSON-Edital-02-2020-



Seleção-Bolsistas-ID-PIBID-
Matemática.pdf 

Física  Exatas – 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/FI
S-THAÍS-Edital-Seleção-Bolsistas-
ID-PIBID-FISICA-1.pdf 

Química Exatas – 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/co
afe/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/Q
UIMICA-BEDIN-Edital-Seleção-
Bolsistas-ID-PIBID.pdf   

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP) 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a 
Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e 
tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 
Licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação 
básica. 
A RP é um programa de formação destinado a estudantes que se encontrem 
regularmente matriculados em cursos de licenciatura da UFPR, nas 
modalidades presencial ou a distância, que tenham cumprido pelo menos 50% 
da carga horária total do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período 
dos seguintes cursos da UFPR: 

 

Curso de 
Licenciatura/Subprojeto  

Setor Link do Edital 

Pedagogia Pedagogia 
- Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/UF
PR-Edital-de-Seleção-de-Bolsistas-
RP_2020.pdf 

Ciências Biológicas Biológicas 
- Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/Edi
tal-RP-Biologia-residente.pdf   

Geografia Terra - 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/Edi
tal-de-Seleção-de-Bolsistas-
RP_2020-GEOGRAFIA.pdf   

Ciências Sociais Humanas - 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/edit
al-RP-Sociologia-residentes.pdf  

Letras Português Educação 
- Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-



content/uploads/sites/15/2020/06/edit
al_residentes_RP_portugues.pdf   

Matemática  Exatas - 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/edit
al-RP-matematica-residentes.pdf   

Química Exatas - 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/UF
PR-Modelo-de-Edital-de-Seleção-de-
Bolsistas-RP_2020.pdf   

Física Exatas - 
Curitiba 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coaf
e/wp-
content/uploads/sites/15/2020/06/Edi
tal-de-Seleção-de-Bolsistas-
RP_Física_2020.pdf   

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 22 de junho a 03 de julho, 
conforme especificações no edital de cada curso. 

 

VAGAS 

Serão disponibilizadas 24 vagas para cada subprojeto aprovado. 

 

VALOR DA BOLSA  

R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por um período de 18 meses, com 
previsão de início em agosto de 2020. 

 

 

 

 


