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 EDITAL DEPARTAMENTO DE FÍSICA/UERN nº 03/2018

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UERN

SUBPROJETO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

 1. DO OBJETO

 O  objeto  do  presente  edital  é  selecionar,  com  base  no  Edital  nº  06/2018,  da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que conceitua e

estabelece as normas para o Programa de Residência Pedagógica, e no EDITAL Nº 024/2018

–  PROEG  -  UERN,  professores  preceptores  no  âmbito  do  subprojeto  da  Residência

Pedagógica da Licenciatura em Física da UERN.

 2. DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

O Programa de Residência Pedagógica visa: 

I. Aperfeiçoar  a  formação  dos  discentes  de  cursos  de  licenciatura,  por  meio  do

desenvolvimento  de  projetos  que  fortaleçam  o  campo  da  prática  e  conduzam  o

licenciando  a  exercitar  de forma ativa  a  relação  entre  teoria  e  prática  profissional

docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem

escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por

base a experiência da residência pedagógica; 

III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia

entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o

protagonismo das redes de ensino na formação de professores. 

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação

inicial  de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum

Curricular (BNCC).

3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS PRECEPTORES 
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São requisitos para a recebimento de bolsa de preceptor: 

I. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;

II. Ser aprovado no processo seletivo no âmbito do presente edital;

III. Possuir título de licenciatura em Física;

IV. Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na Educação Básica; 

V. Ser professor de Física do Ensino Médio na escola participante na Residência 

Pedagógica; 

VI. Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades 

previstas para sua atuação na Residência Pedagógica;  

VII. Não receber bolsa remunerada de cursos de formação;

VIII. Não ter pendências com a justiça eleitoral;

IX. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Freire, disponível no endereço

eletrônico  http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado para fins de verificação dos

requisitos para concessão da bolsa;

X.  Firmar termo de compromisso.

4.  DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

4.1 Do local, data e horário 

As inscrições serão realizadas por meio de formulário próprio, no  Departamento de

Física da UERN no período de 09 a 10 de julho de 2018,  nos horários matutino (7:00h às

11:00h) e vespertino (13:00h às 17:00h). 

4.2 Da documentação exigida 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo listados. Na 

falta de algum deles, a inscrição será indeferida. 

I. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

II. Foto 3x4 recente; 

III. Cópia do documento de identidade; 

IV. Cópia do CPF; 

V. Declaração de vínculo com a escola participante; 

VI. Cópia do diploma de graduação em Física; 

VII. Cópia do currículo cadastrado na Plataforma Freire;

VIII. Comprovante de quitação eleitoral.

5.  DO PROCESSO SELETIVO
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O processo seletivo será realizado em duas etapas por uma comissão constituída por

três  membros,  indicados  pelo  chefe  do  Departamento  de  Física,  sendo o  coordenador  do

subprojeto  da  Residência  Pedagógica  da  licenciatura  em  Física  membro  nato  e  seu

coordenador.

 Etapa 1: Verificação dos documentos exigidos no item 4.2 deste edital; 

 Etapa 2:  Classificação dos candidatos com base nos critérios abaixo especificados

sobre a formação docente: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO TOTA
L

Pós-graduação em Ensino de  Física  e/ou  áreas  afins  (até
duas)

1,5 3,0

Experiência em programas formativos promovidos por IES
(PIBID, PET, dentre outros) 

2,0 2,0

Participação  em eventos  na  área  de  Ensino  de  Física  ou
cursos  de  formação  nos  últimos  cinco  anos  (até  três
eventos) 

1,0 por evento 3,0

Publicações na área de Ensino de Física 1,0 2,0
Total de pontos 10

6.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

I. A classificação final obedecerá à ordem decrescente da soma das notas obtidas na segunda

etapa do processo seletivo; 

II. Os 3 (três) primeiros docentes classificados serão convocados na condição de professor

preceptor.

7.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate da nota final, a prevalência da ordem de classificação será definida

conforme a sequência dos critérios abaixo especificados até o desempate: 

I. Maior nota nos critérios sobre a formação docente; 

II. Maior idade.

8.  DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação do resultado do processo seletivo ocorrerá conforme o cronograma deste

edital na secretaria do Departamento de Física.

9.  CRONOGRAMA 



ATIVIDADES DATA
Lançamento do edital 09/07/2018
Inscrição 9/07/ 2018 – 10/07/2018
Divulgação do resultado 11/07/2018

Mossoró, 09 de julho de 2018

Prof. Dr. José Ronaldo Pereira da Silva
Chefe do Departamento de Física



ANEXO I

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DEPARTAMENTO DE FÍISCA

SUBPROJETO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DO PRECEPTOR

1 DADOS PESSOAIS

I. Nome completo (sem abreviaturas)

_____________________________________________________________________

II. Data de Nascimento _____/____/______

III. Cidade:_____________________Estado________

IV. Sexo (     ) Masculino      (     ) Feminino

V. CPF_________________________________________

VI. RG__________________________

VII. Título de Eleitor___________________________________

VIII. Estado Civil:______________

2 ENDEREÇO DE MORADIA PERMANENTE DO CANDIDATO

I. Av/Rua:____________________________________________________Nº_____

II. Bairro: _________________________________________ 

Cidade:____________________

III. CEP: ______________  E-Mail:________________________________________

IV. Telefone Residencial: (    )_____________ Celular:(    )_____________

3 FORMAÇÃO

I. Formação Universitária: 

(    ) Graduação. Curso:__________________________________________________

(    ) Pós-Graduação. 

Especialização:________________________________________________________

Mestrado: ____________________________________________________________

Doutorado: 

____________________________________________________________

Foto 3x4
recente



4 DADOS PROFISSIONAIS

I. Vínculo empregatício

ESTADUAL MUNICIPAL OUTROS
(    ) EFETIVO

(    ) ESTAGIÁRIO

(    ) SERVIÇO 

PRESTADO

(    ) OUTRO

(    ) EFETIVO

(    ) ESTAGIÁRIO

(    ) SERVIÇO 

PRESTADO

(    ) OUTRO

(    ) EFETIVO

(    ) ESTAGIÁRIO

(    ) SERVIÇO 

PRESTADO

(    ) OUTRO

IX. Nº da Matrícula _____________________________________________

II. Tempo de serviço como professor (a):________________anos

III. Tempo de experiência com os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental_____________________

IV. Escola em que trabalha: 

________________________________________________________

V. Rede a qual pertence a escola:

             (    ) Pública Federal    (    ) Pública Estadual    (    ) Pública Municipal     (    ) Privada

II. Ano escolar em que exerce a função 

docente_______________________________________

III. Turno em que leciona na escola

              (    ) Matutino                      (    ) Vespertino                  (    ) Noturno

Quantidade de alunos da turma_______________________________________________

VI. Você recebe algum tipo de bolsa de qualquer outra instituição de fomento 

(PNAIC, dentre outros)?  (    ) Não      (    ) Sim. Qual? 

______________________________________________________________

VII. Você participa, voluntariamente, de algum projeto de formação docente?             

(    ) Não                    (    ) Sim. Qual?

________________________________________________________________

Mossoró, -- de julho de 2018

____________________________________________________________
Assinatura do candidato



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

Comprovante de inscrição como preceptor Residência Pedagógica/Física/UERN 

Nome do candidato:___________________________________________________________
Mossoró, - de Julho de 2018

______________________________________
Assinatura do Responsável pela inscrição


