
                                               

   
 

Departamento de Filosofia 

Coordenação Graduação/Licenciatura 

Coordenação do PIBID 

 
 

EDITAL 2018 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

PIBID 

 

A Coordenação de Graduação em Filosofia da PUC-Rio comunica a abertura 

de seleção para preenchimento de vagas no programa de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID/CAPES), com início previsto para agosto de 2018. O 

Programa incentiva a formação inicial de profissionais para o magistério na 

Escola Básica. 

 

Como o número exato de bolsas oferecidas pela CAPES ainda não está 

definido, a seleção terá por objetivo classificar os candidatos para a formação 

da equipe inicial e ordenação da absorção posterior pelo programa. 

  

As bolsas serão pagas durante período de até 18 meses, hoje no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) e demandam 32 horas mensais de dedicação ao 

programa (8 horas semanais), sem prejuízo das atividades discentes 

regulares. Essas horas serão distribuídas entre atividades no colégio 

parceiro, reuniões semanais na PUC e trabalhos compartilhados através de 

grupo de trabalho registrado em rede social desde 2013.  

 

A escola parceira do subprojeto de Filosofia é o CE Ignácio Azevedo do 

Amaral, localizado à Rua Jardim Botânico 563. 

 

São requisitos para a candidatura: 

 

1 – Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. 

2 – Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Filosofia. 

3 – Não ter cumprido até o final do semestre de 2018.1 mais que 60% dos 

créditos, ou seja, ter menos de 100 créditos cursados na “contagem de 

créditos” disponível no SAU online. 

4 – Ter disponibilidade para as demandas do programa. 

5 – Não acumular outra bolsa oriunda de outra agência pública de fomento.   

  

 



As inscrições devem ser realizadas através de 

 

1 – Preenchimento do Formulário anexo ao final destas disposições. 

2 – Redação de carta manuscrita explicando as razões pelas quais deseja      

participar do PIBID. A carta, de próprio punho, pode ser escrita em letra 

de forma ou cursiva, contanto que legível, e ter no máximo 2 páginas – 

frente e verso – de papel almaço. 

3 – Entrega do histórico escolar impresso junto com o formulário e carta de 

      motivação. 

4 – Entrevista com professores do departamento de Filosofia. 

 

 

Serão levados em conta na aceitação e classificação das candidaturas 

 

1 – A entrega, no prazo, da documentação completa. 

2 – O número de créditos cursados até o final de 2018.1. 

3 – O coeficiente de rendimento no curso. 

4 – A entrevista. 

 

A inscrição/documentação deverão ser entregues no horário de atendimento 

do departamento de Filosofia com a sra. Diná Lúcia até o dia 12 de julho. As 

entrevistas acontecerão, de 20 em 20 minutos, por ordem de inscrição, no dia 

17 de julho a partir das 10 horas. Os resultados serão divulgados no mural e 

no site e do departamento no dia 18 de julho. 
 

 

 

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2018. 

 

 

 

Edgar Lyra 

Coordenador do subprojeto de Filosofia no PIBID/PUC-Rio 

 

 



INSCRIÇÃO PIBID/PUC – FILOSOFIA 2018/2019  

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 de contato: _____________________________ 

 

 

Assinatura do candidato: ________________________________________ 

 

 

 

 

 


