
                                                                          

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE SUBPROJETOS/NÚCLEOS PARA COMPOR OS 

PROJETOS INSTITUCIONAIS DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID/Edital nº07 de 2018) 

 

RESULTADO 

COMPONENTE 
CURRICULAR  

SUBPROJETO RESULTADO 

Arte 
Arte-educação e poéticas: processos multi, 

trans e pluriculturais 
Deferido 

Biologia Biologia da UFJF na Escola Deferido 

Educação Física Educação Física Deferido 

Filosofia 
PIBID/FILOSOFIA - Despertando Vocações 

para Docência 
Deferido 

Física PIBID Licenciaturas em Física Deferido 

Geografia 
PIBID Geografia: práticas e saberes no diálogo 
entre escola e universidade para o ensino de 

Geografia 
Deferido 

História e Ciências 
Sociais 

Identidades, Culturas e Cidadanias: diálogos 
com as Ciências Sociais e a História na 

formação dos estudantes do Ensino Médio 
Deferido 

Informática 
A ação pluridisciplinar da Área da 

Computação/Informática no âmbito do Projeto 
Institucional do PIBID da UFJF 

Deferido 

Língua Espanhola e 
Língua Inglesa 

Subprojeto Multidisciplinar em Línguas 
Estrangeiras – Espanhol e Inglês 

Deferido 

Língua Portuguesa 
(Multi) Letramentos e Direitos Humanos: 

práticas de linguagem no ensino de Língua 
Portuguesa para a formação cidadã 

Deferido 

Matemática 
Integração Escola-Universidade na Formação 

de Professores de Matemática 
Deferido 

Pedagogia 
Experiências Formativas: da Educação Infantil 

ao Ensino Fundamental 
Deferido 

Química 
Processo de formação e compartilhamento de 

saberes entre licenciandos, professores e 
alunos da educação básica 

Deferido 

 

Observação:  

Os resultados acima referem-se a análise dos subprojetos pela comissão interna que 

os julgou aptos em acordo com o edital CAPES nº 7/2018 retificado. Os professores/as 

coordenadores/as (também os/as colaboradores/as) devem ter adesão à formação 

docente de acordo com o item 6.3 do edital 7 capes/pibid e devem ter o currículo 

preenchido até dia 19/04, na plataforma Freire. O sistema Sicapes faz a conferência da 

formação docente (item 6.3 do edital 7 capes) de acordo com os dados da Plataforma 



                                                                          

Freire transcritos no momento em que o CPF de cada coordenador/a for informado. A 

conferência é automática, sendo o anúncio "aceito" ou "não aceito" para cada perfil de 

coordenador/a, condição necessária para prosseguir com a entrada de dados do 

subprojeto no Sicapes. Portanto, o correto preenchimento da Plataforma é vital para o 

sucesso da submissão on-line de cada subprojeto. 


