
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
PRÓ REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

 

                                                EDITAL Nº 10/2020-PROEG/UFPA  

PRORROGA O EDITAL Nº 07/2020 SELEÇÃO DE BOLSISTA RESIDENTES DO PROGRAMA 

DE RESIDENCIA PEDAGOGICA UFPA/CAPES. 

 

Considerando a Portaria Nº 114, de 06 de agosto de 2020, que estabelece cronograma 

estendido e regras para o início das atividades dos Projetos Institucionais do Programa 

de Residência Pedagógica (RP) e do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). 

Considerando a conjuntura de pandemia da COVID-19, que tem dificultado o acesso dos 

discentes da UFPA ao processo de inscrição, para preenchimento das vagas de acordo 

com os projetos aprovados nos termos do Edital n° 01/2020 – CAPES. 

 A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará 

(PROEG/UFPA), decide retificar o Edital Nº 8/2020/PROEG/UFPA, em conjunto com a 

Coordenação Institucional do Programa Residência Pedagógica, no sentido de ampliar o 

prazo de seleção para bolsistas residentes, conforme novo cronograma no Anexo I, nos 

termos e condições abaixo relacionados: 

1. Altera no item 2, o subitem 2.3 quanto a previsão de início do Programa Residência 

pedagógica, cuja previsão1 passa a ser 01 de outubro de 2020. 

2. Altera o item 5, o subitem 5.1.1. com um período de inscrições do dia 31 de julho de 

2020, até as 18horas do dia 06 de setembro de 2020. 

3. Altera as datas dos subitens do item 8. Que trata do Resultado da Seleção e do 

Cadastramento do Bolsista conforme Anexo I – Cronograma. 

3.1. A convocação para entrevista prevista no subitem 8.1 será informada aos 

candidatos dia 14 de setembro de 2020 a partir das17h. 

3.2.  Altera o subitem 8.2. quanto a realização das entrevistas, que passarão a ocorrer 

entre os dias 15 de setembro a 22 de setembro de 2020, a critério do(s) docente(s) do 

                                                           
1 Trata-se de uma previsão, de vez que o início do Programa de Residência Pedagógica dependerá do retorno 

das atividades escolares nas Escolas-Campo e da Universidade Federal do Pará, mesmo que na forma de 

ensino não-presencial. 

 



orientador (es) do subprojeto, em data e horário a serem confirmados por ocasião da 

convocação.  

3.3. Altera o subitem 8.3. redefinindo a divulgação do Resultado Final do processo 

seletivo, que ocorrerá no dia 25 de setembro de 2020, a partir das 16h.  

3.4. Altera o subitem 8.4. quanto a admissão do candidato selecionado, que deverá 

assinar termo de compromisso, apresentando-o à Coordenação Institucional do 

PRP/UFPA, até as 15h do dia 30 de setembro de 2020, para início das atividades do 

bolsista de Residente previsto para 01 de outubro de 20202. 

3.5. Altera o subitem 8.5, quanto às atas do resultado final deste processo seletivo, que 

deverão ser encaminhadas à Coordenação Institucional do PRP/UFPA, até as 14 h do dia 

24 de setembro de 2020,  para início das atividades do bolsista de Residente previsto 

para 01 de outubro de 2020. 

3.6 Altera o cronograma do subitem 8.6. e o redefine no Anexo I deste Edital de 

Prorrogação.  

Belém, 24 de agosto de 2020. 

                        
     LINA GLAUCIA DANTAS ELIAS                                           EDMAR TAVARES DA COSTA 
   Diretora de Desenvolvimento de Ensino                         Pró-Reitor de Ensino de Graduação                                                                                         
Coord. Institucional Residência Pedagógica                      PORTARIA UFPA Nº 4487/2016                                                                                                 
        PORTARIA UFPA Nº2438/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Dependerá do retorno às atividades nas Escolas-Campo e na Universidade Federal do Pará, mesmo com 

atividades em ensino remoto emergencial. 

 



ANEXO I - CRONOGRAMA   

 

01 Inscrições 31/07/2020 a 06/09/2020 

02 Análise Curricular e Documental 08/09/08/2020 a 11/09/2020 

03 Convocação para a Entrevista e Homologação das Inscrições 14/09/2020 a partir da 17h 

04 Realização das Entrevistas 15/09/2020 a 22/09/2020 

06 Resultado Final 25/09/2020 a partir das 16h 

07 Envio, à Coordenação Institucional, da Ata com o resultado final 24/09/2020 até as 14h 

08 Preenchimento do cadastro e assinatura do termo de 

compromisso 

30/09/2020 até as 16h 

09 Previsão de início das atividades dos Residentes3 01/10/2020 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dependerá do retorno às atividades nas Escolas-Campo e na Universidade Federal do Pará, mesmo com 

atividades em ensino remoto emergencial. 


