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Assunto: Esclarecimentos da CAPES quanto ao Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência – PIBID – Edital 7/18 de 27/03/2018 e ao Programa de 

Residência Pedagógica - Edital 6/18 de 27/03/2018. 

 

 No dia 28/05/2018 a CAPES encaminha, a Secretária de Estado da Educação, 

pelo Ofício Circular nº 1/2018-CGDOC/DEB/CAPES, esclarecimentos sobre o 

Programa de Residência Pedagógica e o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID). 

o No dia 05/06/2018 a Coordenação de Articulação Acadêmica toma 

ciência dos esclarecimentos da CAPES. 

 Segue citação direta dos esclarecimentos enviados pela CAPES (grifo nosso): 

 

“... 
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...”. 

 Considerando os critérios estabelecidos pela SEED disponibilizados na 

Informação 04 SEED/DPTE/CAA e o destacado nos esclarecimentos da 

CAPES (grifo nosso item e) p.2), as escolas serão orientadas em informar se 

possuem professores que atendem aos critérios delimitados pela SEED e que 

estão em acordo com o previsto nos Editais do PIBID - 7/18 e ao Programa de 

Residência Pedagógica - 6/18.  

o Nesse momento a escola não indicará os nomes dos professores, 

tendo em vista que esta indicação será realizada por meio de processo 

seletivo da IES, “quando houver”.  

o Os diretores deverão encaminhar aos NRE até 11/06/2018, o Termo de 

Manifestação de Interesse da Escola, conforme a versão atualizada 

disponível na página:  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo

.php?conteudo=1885 

o O Termo de Manifestação de Interesse da Escola, deverá ser entregue 

até o dia 11/06/2018 e poderá ser na forma digital. Sendo 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1885
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1885
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encaminhada a versão original ao NRE, posteriormente para 

arquivamento. 

o As escolas que enviaram o Termo de Manifestação no formato antigo 

não necessitarão enviar novamente, desde que tenham ciência de que 

não há garantia de que os professores indicados no Termo antigo, 

serão contemplados nos Programas, tendo em vista o possível 

Processo Seletivo de professores por parte das IES.  

 

Curitiba, 06 de junho de 2018. 
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