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A Pró-Reitoria de Ensino Superior – PROES – da Universidade de Uberaba - UNIUBE 
– torna público o regulamento para seleção de alunos regularmente matriculados nos cursos 
de Licenciatura Plena em Educação Física e Pedagogia modalidade presencial, bem como 
para professores das redes públicas municipal e/ou estadual de ensino da cidade de 
Uberaba que atendam aos requisitos estabelecidos no edital 06/2018 – CAPES, para 
exercerem – respectivamente - as funções de: aluno residente e professor preceptor. 
 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

1.1. Vigência do edital: de agosto de 2018 a janeiro de 2020. 
 

1.2. Prazo de inscrição: 21 a 29 de junho de 2018, no horário das 09h às 17h. 
Local: Núcleo de Apoio Técnico Pedagógico, bloco R3 - Pró-Reitoria de Ensino Superior. 
 

1.3. Do Edital: objetiva selecionar bolsistas residentes dos cursos de Licenciatura Plena 
em Educação Física (24 – vinte e quatro vagas), Pedagogia (24 – vinte e quatro vagas), 
e professores preceptores para os cursos de Educação Física (03 – três vagas) e 
Pedagogia (03 – três vagas) para atuarem em Escolas públicas no município de 
Uberaba/MG. 
 

 

2. OBJETIVOS 
 

O Programa de Residência Pedagógica tem por objetivos:  
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a 
exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando 
coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 
didáticas e metodologias;  
II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por 
base a experiência da residência pedagógica;  
III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia 
entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o 
protagonismo das redes de ensino na formação de professores.  
IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação 
inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). 



 



 



 



 



ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO / EDITAL 01/2018/RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA/UNIUBE – Aluno residente. 

 
 

Nome:   

Endereço:   

CPF:   

RG:   

Tel:   

Nome da Mãe:    

Curso:   

Período:  

Inscrição recebida por:    

 

Uberaba,  / /     

Assinatura do candidato 

Via-COORDENAÇÃO 

................................................................................................................................................... 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO / EDITAL 01/2018/RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA/UNIUBE 

 
 

Nome:   

Endereço:   

CPF:   

RG:   

Tel:   

Nome da Mãe:    

Curso:   

Período:   

Inscrição recebida por:    

 

 
Uberaba,  / /     

Assinatura do candidato 

Via-aluno 



ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO / EDITAL 01/2018/RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA/UNIUBE – Professor preceptor. 

 
 

Nome:   

Endereço:   

CPF:   

RG:   

Tel:   

Nome da Mãe:    

Curso:   

Escola:  

Inscrição recebida por:    

 

Uberaba,  / /     

Assinatura do candidato 

Via-COORDENAÇÃO 

................................................................................................................................................... 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO / EDITAL 01/2018/RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA/UNIUBE 

 
 

Nome:   

Endereço:   

CPF:   

RG:   

Tel:   

Nome da Mãe:    

Curso:   

Escola:   

Inscrição recebida por:    

 

 
Uberaba,  / /     

Assinatura do candidato 

Via-professor 


