
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  
Processo nº 23110.019325/2020-76
Interessado: PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, VANESSA

CALDEIRA LEITE, Pró-Reitoria de Ensino, Núcleo de Programas e Projetos
  

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 004/2020/PRE

 
A Pró-Reitoria de Ensino, juntamento com a Coordenação Institucional do PIBID vêm a

público divulgar retificação do  CRONOGRAMA do Edital 004/2020/PRE - SELEÇÃO DE ALUNOS
DAS LICENCIATURAS DA UFPel PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (Pibid), conforme segue:

 
Onde se-lê:
2.1 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Período de inscrições 03/08 a 10/08/2020 (até 20h)
Homologação 12/08/2020
Período de entrevistas 14/08 a 21/08/2020
Resultado preliminar 24/08/2020
Prazo de recurso 25 e 26/08/2020
Resultado final 28/08/2020
Cadastro dos alunos e início do Projeto A partir de 1º/09/2020

 
2.2 DAS INSCRIÇÕES
2.2.1 As inscrições para seleção de Bolsistas na modalidade Iniciação à Docência para o

Pibid-UFPel/5ªCRE/SMEd estarão abertas no período de 03/08 a 10/08/2020 na página da Pró-Reitoria de
Ensino: https://wp.ufpel.edu.br/pre/

2.2.2 No dia 10/08/2020 as inscrições encerram às 20h.
2.2.3 A homologação dos inscritos será no dia 12/08/2020, na página da Pró-Reitoria de

Ensino: https://wp.ufpel.edu.br/pre/
 
2.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
2.4.3 A relação dos candidatos homologados e as datas, os horários e a sala virtual das

entrevistas serão publicados dia 12/08/2020, na página da Pró-Reitoria de Ensino.
2.4.4 As entrevistas ocorrerão no período de 14 a 21/08/2020, em ambiente virtual a ser

divulgado no momento da homologação, e ficará a cargo de cada Subprojeto.
 
2.5 DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO E RECURSO

https://wp.ufpel.edu.br/pre/
https://wp.ufpel.edu.br/pre/


2.5.1 A relação preliminar dos alunos selecionados e os suplentes, será divulgada no
dia 24/08/2020,no site da Pró-Reitoria de Ensino (PRE/UFPel) https://wp.ufpel.edu.br/pre/

2.5.2 O prazo de recurso será de25/08e 26/08/2020, através do envio de e-mail com as
seguintes informações: nome completo, área que pretende a vaga, motivo do recurso. E-mail para o pedido
de recurso: pibid.gestao.ufpel@gmail.com

2.5.4 O resultado final será no dia 28/08/2020, na página da Pró-Reitoria de
Ensino(PRE/UFPel) https://wp.ufpel.edu.br/pre/

 
Leia-se:
2.1 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Período de inscrições 03/08 a 16/08/2020 (até 23h59)
Homologação 18/08/2020
Período de entrevistas 20/08 a 27/08/2020
Resultado preliminar 28/08/2020
Prazo de recurso 31/08 a 01/09/2020
Resultado final 02/09/2020
Cadastro dos alunos e início do Projeto a partir de 03/09/2020

 
2.2 DAS INSCRIÇÕES
2.2.1 As inscrições para seleção de Bolsistas na modalidade Iniciação à Docência para o

Pibid-UFPel/5ªCRE/SMEd estarão abertas no período de 03/08 a 16/08/2020 na página da Pró-Reitoria de
Ensino: https://wp.ufpel.edu.br/pre/

2.2.2 No dia 16/08/2020 as inscrições encerram às 23h59.
2.2.3 A homologação dos inscritos será no dia 18/08/2020, na página da Pró-Reitoria de

Ensino: https://wp.ufpel.edu.br/pre/
 
2.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
2.4.3 A relação dos candidatos homologados e as datas, os horários e a sala virtual das

entrevistas serão publicados dia 18/08/2020, na página da Pró-Reitoria de Ensino.
2.4.4 As entrevistas ocorrerão no período de 20 a 27/08/2020, em ambiente virtual a ser

divulgado no momento da homologação, e ficará a cargo de cada Subprojeto.
 
2.5 DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO E RECURSO
2.5.1 A relação preliminar dos alunos selecionados e os suplentes, será divulgada no

dia 28/08/2020, no site da Pró-Reitoria de Ensino (PRE/UFPel) https://wp.ufpel.edu.br/pre/
2.5.2 O prazo de recurso será de 31/08 a 01/09/2020, através do envio de e-mail com as

seguintes informações: nome completo, área que pretende a vaga, motivo do recurso. E-mail para o pedido
de recurso: pibid.gestao.ufpel@gmail.com

2.5.4 O resultado final será no dia 02/09/2020, na página da Pró-Reitoria de
Ensino(PRE/UFPel) https://wp.ufpel.edu.br/pre/

 
Os demais itens, subitens e incisos do presente Edital permanecem inalterados.
 

Maria de Fátima Cóssio
Pró-Reitora de Ensino

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-Reitora, Pró-Reitoria de
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Ensino, em 10/08/2020, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1020019 e
o código CRC 10BBCF30.

Referência: Processo nº 23110.019325/2020-76 SEI nº 1020019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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