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EDITAL IFSP/PRE/DGRA Nº 027/2020, DE 22  DE JANEIRO DE 2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE COORDENADORES DE ÁREA E 

SUBPROJETOS PARA COMPOR O PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID – DO IFSP (Edital CAPES Nº 02/2020) 

 

 

Resultado Preliminar dos Subprojetos 
Análise 

 

 

Após análise realizada pela comissão designada pela DGRA/PRE do IFSP, 
EDITAL IFSP/PRE/DGRA Nº 027/2020, constatou-se os seguintes aspectos 
que deverão ser reformulados pela equipe de coordenadores das sete áreas de 
conhecimento que integram o PIBID-IFSP. 

 
 
Solicitamos que os Coordenadores de área indicados pelos 

NDEs/Colegiados, responsáveis pela elaboração dos subprojetos, realizem as 
alterações solicitadas, encaminhando nova versão pelo email 
cgrad@ifsp.edu.br até 22 de fevereiro de 2020, para posterior publicação do 
resultado final, conforme cronograma do edital, e composição do Projeto 
Institucional com os subprojetos abaixo listados. Dúvidas podem ser sanadas 
junto à comissão indicada pela Diretoria de Graduação. 
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Subprojeto Biologia 

Item 6 – Cada campus deverá ter a contrapartida de 6 voluntários para 1 NID, 
pelo menos inicialmente. Caso o subprojeto seja aprovado com menos 
bolsas, redefiniremos os números. 
Item 7 - Caso seja aprovado 1NID por licenciatura, haverá 3 supervisores. 
Dessa forma, torna-se inviável a licenciatura manter apenas 1 escola 
parceira. Dessa forma, cada campus deverá propor, no mínimo, 2 escolas.  
Item 12 – Segundo parágrafo dá ênfase ao Ensino Fundamental. Inserir de 
que forma a BNCC também será trabalhada no Ensino Médio. Este item deve 
ter até 5000 caracteres. 
Item 15 – alguns subitens estão estruturados muito como “objetivos” (no 
infinito). Reescrever na forma de resultados (espera-se…acredita-se…) 
Item 17  - Pelo edital ainda não selecionamos as escolas (será 
posteriormente). Dessa forma, dar mais ênfase sobre o contexto social e  
educacional dos municípios. 
Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

Subprojeto Física 

Item 6 – Cada campus deverá ter a contrapartida de 6 voluntários para 1 NID, 
pelo menos inicialmente. Caso o subprojeto seja aprovado com menos 
bolsas, será redefinidos os números. 
Item 10 – reduzir para até 5000 caracteres 
Item 13 – reduzir para até 5000 caracteres 
Item 17 – Detalhar mais sobre a realidade econômica e social dos municípios 
envolvidos.  Se possível, colocar algumas possíveis escolas com seus 
respectivos índices econômico-sociais (Ex: IDEB), tentando dar ênfase de 
como o subprojeto de física pode contribuir para a melhoria do contexto 
social e educacional. Importante que esse item seja elaborado em conjunto 
com as demais licenciaturas. 
Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 
 
 
 



 
 

 3 

Subprojeto Geografia 

Item 14 – Explicitar mais detalhadamente que estratégias de acompanhamento da 
participação dos/as professores/as das escolas e dos/as licenciandos/as serão 
adotadas. Máximo de 5000 caracteres. 
Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

Subprojeto Língua Portuguesa 

Item 17 - Texto bem elaborado, no entanto, falta explorar o contexto social em que os 
municípios estão inseridos. Para esse item, escrever até 5000 caracteres. 
Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

Subprojeto Matemática 

Item 4 - falta e-mail do CA voluntário de Salto 
Item 6 - Cada campus deverá ter a contrapartida de 6 voluntários para 1 NID, pelo 
menos inicialmente. Caso o subprojeto seja aprovado com menos bolsas, 
redefiniremos os números. 
Item 7 - Como cada NID deve ter 3 Supervisores, indica-se que cada campus tenha 
de 2 a 3 escolas parceiras. 
Item 12 - explorar um pouco mais esse item (até 5000 caracteres). Sugere-se 
reuniões sistemáticas com os supervisores, CAs e IDs para o estudo e readequação 
do currículo atual às diretrizes presentes na Base Nacional Comum Curricular. 
Item 13 - explicar o que é ATPC. 
Item 17 - Necessidade de único texto. Reelaborar com até 5000 caracteres. 
Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

Subprojeto Pedagogia 

Item 10 – explorar um pouco mais esse item (até 5000 caracteres) 
Item 11 - explorar um pouco mais esse item (até 5000 caracteres). Sugestão: 
colocar a leitura de textos e estudo da BNCC que contribuam para 
valorização do trabalho coletivo 
Item 12 – explorar um pouco mais esse item (até 5000 caracteres). Sugestão: 
deixar claro quais ações do subprojeto contribuirá para a articulação da 
BNCC. 
Item 14 – detalhar um pouco mais sobre as estratégias de acompanhamento. 
Sugestão: construção de portfólios, acompanhamento do cronograma, 
relatórios, visitas. 
Iitem 17 – reduzir para até 5000 caracteres. 
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Obs: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

Subprojeto Química 

Item 9 – os objetivos do subprojeto deverão estar elencados todos os 
objetivos em um texto único, e não por campus. A CAPES entende que o 
Subprojeto é da IES e não de cada campus isoladamente. Os Cas deverão 
corrigir e entregar um texto coeso. Inclusive há objetivos idênticos em 
dois/três campi. Reelaborar com até 5000 caracteres. 
Item 10 - O texto está bem elaborado porém necessita de uma escrita única 
na qual explicite o desenvolvimento do subprojeto. Reelaborar com até 5000 
caracteres 
Item 11 – Necessidade de único texto. Reelaborar com até 5000 caracteres 
Item 12 - Necessidade de único texto. Reelaborar com até 5000 caracteres. 
Como sugestão nesse item, sugere-se reuniões sistemáticas com os 
supervisores, Cas e Ids para o estudo e readequação do currículo atual às 
diretrizes presentes na Base Nacional Comum Curricular. 
Item 13, 14, 15 e 17 – Necessidade de único texto. Reelaborar com até 5000 
caracteres 
Obs 01: atentar-se para erros de digitação e de português. 
Obs 02: todos os itens devem ter até 5000 caracteres, exceto resultados 
esperados (3000 caracteres). 

 
 

 
 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020. 
 

 
Assinado no original 

Reginaldo Vitor Pereira 
Pró-Reitor de Ensino  

 
 

Assinado no original 
Claudia Fonseca Roses 
Diretora de Graduação 

 
 

Assinado no original 
Rafael Alves da Silva 

Coordenador de Licenciaturas 


