
                                               

   
 

Departamento de Filosofia 
Coordenação Graduação/Licenciatura 
Coordenação do PIBID 
 
 

EDITAL 2017 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
PIBID 

 
A Coordenação de Graduação em Filosofia da PUC-Rio comunicação a 
existência de 4 vagas a serem preenchidas no programa de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), com início previsto para março de 
2017. O Programa incentiva a formação inicial de profissionais do magistério 
para a Escola Básica. 
 
As bolsas de iniciação à docência serão pagas durante o período de 12 meses 
(havendo possibilidade de renovação), no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) e prevê 8 horas semanais de dedicação ao Programa, sem prejuízo das 
atividades discentes regulares. As atividades serão desenvolvidas na PUC-
Rio e, principalmente, na escola parceira do subprojeto de Filosofia, que é o 
CE Visconde de Cairu, localizado à Rua Soares, 95, Méier. O 
departamento de Filosofia subsidia separadamente os deslocamentos para o 
colégio. 
 
São requisitos para a candidatura ao programa: 
 
1 – Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
2 – Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura; 
3 – Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto no início do mês de 
março de 2017.  
4 – Ter disponibilidade às segundas ou às quartas-feiras no turno da manhã, 
quando acontecem as atividades no colégio. 
5 – Não acumular outra bolsa oriunda de agência pública de fomento.   
  
 
As inscrições devem ser realizadas pelo preenchimento do formulário 
anexo e redação de uma carta explicando as razões pelas quais quer 
participar do PIBID (1 lauda), enviadas para lyranetto@gmail.com até o 
final dia 6 de fevereiro de 2017, impreterivelmente. 
 



 
Além da carta de motivação, serão levados em conta na classificação: 
 
1. O coeficiente de rendimento no curso até o momento e, 
2. O número de créditos cursados. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2017. 
 
 
 
Edgar Lyra 
Coordenador do subprojeto de Filofia no PIBID/PUC-Rio 
 
 
 

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS 

 

Nome do bolsista: _______________________________________________  

 

Matrícula na PUC-Rio:__________ Identidade:________________  

 

Órgão expedidor:_______ Data de emissão:___________ 

 

CPF:__________________ Data de nascimento:____________ 

 

Endereço:____________________________________________________  

 

Cidade: _____________ UF:_______ CEP:_____________ 

 

Telefone fixo: ____________ Celular:__________________ 

 

 

 

ANEXAR CARTA DE MOTIVAÇÃO (1 lauda)  

 
 
 


